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Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
(σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 3556/2007)
Οι
1.

Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος

2.

Σπυρίδων Κασδάς, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος

3.

Δημήτριος Παπαδόπουλος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ
εξ΄ όσων γνωρίζουμε:
α. οι συνημμένες εξαμηνιαίες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
– Όμιλος Επιχειρήσεων» (ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ) για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 30η Ιουνίου 2018, οι
οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά
τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως του
Ομίλου και της Εταιρείας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως
σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και των κατά
εξουσιοδότηση των αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
β. η εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και των κατά εξουσιοδότηση των
αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Μαρούσι, 11 Σεπτεμβρίου 2018
Οι βεβαιούντες
Ευάγγελος Μυτιληναίος

Σπυρίδων Κασδάς

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Αντιπρόεδρος του

και Δ/νων Σύμβουλος

Διοικητικού Συμβουλίου
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Β. Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην χρονική περίοδο του Α΄ εξαμήνου της
τρέχουσας χρήσεως 2018. H Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του νόμου
3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.4.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
και ιδίως την Απόφαση με αριθμό 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου και της Εταιρείας
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ για το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στην
περίοδο αυτή και η επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, περιγράφονται οι κυριότεροι
κίνδυνοι και αβεβαιότητες που οι εταιρίες του Ομίλου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο δεύτερο εξάμηνο της χρήσης
και τέλος παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν προσώπων.
Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ
Η ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος στήριξης που έλαβε χώρα τυπικά τον Αύγουστο του 2018, συνεπάγεται ότι
η ελληνική οικονομία εισέρχεται πλέον σε μια νέα φάση που χαρακτηρίζεται από θετικές προοπτικές αλλά και
σημαντικές προκλήσεις.
Είναι σαφές πως η εμπιστοσύνη στις διεθνείς αγορές αποκτά σήμερα αυξημένη σημασία καθώς θα εκλείψει πλέον η
χρηματοδοτική στήριξη από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM). Η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και η
αποφυγή πολιτικών που ενδέχεται να οδηγήσουν σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό αποτελούν ασφαλώς απαραίτητες
προϋποθέσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Ζητούμενο επίσης παραμένει η επίτευξη υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης,
καθώς η ελληνική οικονομία πέτυχε το 2017 τον υψηλότερο επίπεδο ρυθμού ανάπτυξης των τελευταίων δέκα ετών
όμως έχει σημαντικό έδαφος να καλύψει μετά τις απώλειες των προηγούμενων ετών.
Η αυξημένη φορολόγηση, η ανάγκη επίτευξης υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων και τα προβλήματα στη
διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων εμφανίζονται σήμερα ως οι κύριες προκλήσεις στο εγχώριο πεδίο που
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις οικονομικές προοπτικές.
Παράλληλα οι αρνητικές εξελίξεις στις αναδυόμενες αγορές και ειδικότερα στην Τουρκία, η ανησυχία για ενδεχόμενη
χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής στην Ιταλία καθώς και η πιθανότητα επέκτασης των μέτρων
προστατευτισμού αποτελούν εστίες προβληματισμού που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη ανάπτυξη της
οικονομίας σε παγκόσμιο επίπεδο.
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Αναγνωρίζοντας τις παραπάνω προκλήσεις, η Εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εταιρικού
μετασχηματισμού έχει ισχυροποιήσει τον ισολογισμό της, θέτοντας στέρεες βάσεις για να επωφεληθεί τα μέγιστα
από την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, η Εταιρεία παραμένει έντονα εξωστρεφής και
προγραμματίζει νέες επενδύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στους τομείς που
δραστηριοποιείται.
Τομέας Μεταλλουργίας και Μεταλλείων

Η ανοδική πορεία που κατέγραψαν οι τιμές του Αλουμινίου σε ολόκληρο το 2017 συνεχίστηκε στο πρώτο εξάμηνο
του 2018 με σταθερά αυξητικές τάσεις ανά τρίμηνο.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο εξάμηνο του 2018 η μέση τιμή του Αλουμινίου στο LME διαμορφώθηκε στα $2.210/t
σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 17% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους ενώ τα
premia των προϊόντων Αλουμινίου εμφανίστηκαν αυξημένα κατά 14%. Ο δείκτης API της αλουμίνας κατέγραψε
πρωτοφανείς επιδόσεις στο πρώτο εξάμηνο του 2018 μετά από το συνδυασμό γεγονότων που επηρέασαν τη
διαθεσιμότητα του υλικού στο δυτικό ημισφαίριο, όπως τα νέα για κυρώσεις των ΗΠΑ που επηρέασαν το μεγαλύτερο
παραγωγό αλουμίνας και αλουμινίου εκτός Κίνας καθώς και το μερικό σταμάτημα του μεγαλύτερου εργοστασίου
παραγωγής αλουμίνας στον κόσμο (ALUNORTE). Η τιμή αυξήθηκε κατά +135$/t (+43%) από τη μέση τιμή της ίδιας
περιόδου του 2017. Παράλληλα, επηρεάσθηκαν θετικά και οι τιμές πώλησης αλουμίνας εκτός API.

Το δολάριο ΗΠΑ αποδυναμώθηκε αισθητά έναντι του Ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στο 1,21 το πρώτο
εξάμηνο του 2018 από 1,08 στην αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 οι τιμές των πρώτων υλών και κυρίως της Σόδας, του ΚΩΚ και της Πίσσας ήταν
αισθητά αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017, όπως αυξημένη ήταν και η τιμή της ενέργειας (Ηλ.
Ενέργεια και Φυσικό Αέριο).
Από πλευράς τεχνικών αποτελεσμάτων οι εξαιρετικές επιδόσεις στην ετήσια παραγωγή αλουμίνας και ρευστού
μετάλλου του 2017 συνεχίστηκαν στον ίδιο βαθμό και για το πρώτο εξάμηνο του 2018 ως αποτέλεσμα των
επενδύσεων παραγωγικότητας, ενώ προβλέπεται σε σύνολο έτους να καταγραφεί περαιτέρω βελτίωση και να
ολοκληρωθεί το τρέχον έτος με ιστορικές επιδόσεις ρεκόρ στην παραγωγή της αλουμίνας και του αλουμινίου.
Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών

Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, ο Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών προέβη σε μία σειρά συμφωνιών,
οι οποίες ενισχύουν τη διεθνή παρουσία του Ομίλου στον κλάδο των κατασκευών.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράφηκε συμφωνία με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Νιγηρίας για την παροχή
ολοκληρωμένων υπηρεσιών μελέτης, προμήθειας και κατασκευής (EPC) σε τέσσερα πανεπιστήμια, η οποία
συμπεριλαμβάνει υβριδικές μονάδες παραγωγής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης
ενέργειας, τον οδικό φωτισμό και τα εκπαιδευτικά κέντρα, καθώς επίσης και τις υπηρεσίες λειτουργίας και
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συντήρησης. Το έργο αυτό αποτελεί το πρώτο υβριδικό/εκτός δικτύου έργο στην Αφρική - ένα έργο ορόσημο για τον
Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών - που επιβεβαιώνει τη στρατηγική επέκταση των δραστηριοτήτων της
Εταιρείας στον τομέα παροχής ενέργειας σε περιοχές εκτός δικτύου με τη χρήση υβριδικών συστημάτων.

Παράλληλα, η θυγατρική εταιρεία METKA EGN προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με την Talasol Solar S.L.U.
θυγατρική της Ellomay Capital Ltd., για την υλοποίηση μιας μονάδας ηλιακής ενέργειας μεγάλης κλίμακας, με
εγκατεστημένη ισχύ 300 MW. Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή (EPC)
του έργου Talasol, καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων για την έγχυση ισχύος στο δίκτυο, μεταξύ των οποίων
ένας υποσταθμός ανύψωσης τάσεως 400 kV, μία γραμμή διασύνδεσης υψηλής τάσης, έως και το σημείο διασύνδεσης
με το δίκτυο καθώς και παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης (O & M) για δύο έτη. Η αξία της σύμβασης
αγγίζει τα € 200 εκ.
Επίσης, προχώρησε στην υπογραφή συμφωνητικού με την HC ESS3 LIMITED και Corylus Capital LLP για τη μελέτη,
προμήθεια και κατασκευή (EPC) ενός νέου υβριδικού έργου συστήματος αποθήκευσης ενέργειας (Energy Storage
System - ESS), ισχύος 20 MW, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο θα παρέχει Ταχεία Απόκριση Συχνότητας (Fast
Frequency Response - FFR) και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες στο Εθνικό Δίκτυο.
Τέλος, τα έργα Bridge Power στην Γκάνα και στο Tobruk στη Λιβύη αναμένεται να αυξήσουν τις επιδόσεις της
Εταιρείας στο επόμενο διάστημα, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ να αναδειχθεί σε κορυφαίο
παίκτη στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Αφρική.

Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και εμπορίας Φυσικού Αερίου
Το πρώτο εξάμηνο του έτους χαρακτηρίστηκε από τη μειωμένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, κατά το πρώτο μισό της
περιόδου (-2,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017), λόγω του ήπιου φετινού χειμώνα. Παράλληλα, κατά
την ίδια περίοδο, οι αυξημένες εισροές υδάτων στους ταμιευτήρες των υδροηλεκτρικών σταθμών δημιούργησαν
υψηλά υδάτινα αποθέματα, οδηγώντας σε ιδιαίτερα αυξημένη παραγωγή των υδροηλεκτρικών σταθμών της ΔΕΗ
(+75% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017) και σε μειωμένες οριακές τιμές συστήματος στην ημερήσια
χονδρική αγορά. Μέσα σε αυτό το αδύναμο περιβάλλον, οι μονάδες της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ διατηρήθηκαν στις πρώτες
θέσεις από πλευράς παραγόμενης ενέργειας, κρατώντας σταθερό το μερίδιο τους στην αγορά (8,13%).

Όσον αφορά το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρισμού η Εταιρία διαμέσου του χρηματιστηρίου ενέργειας διακίνησε
380.496MWh, αυξημένες κατά 156% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σημειώνεται ότι η Εταιρία στις 02.03.2018 κατέθεσε στη ΡΑΕ αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από ανεξάρτητο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 666 MW στη θέση Άγιος
Νικόλαος του Δήμου Δίστομου-Αράχοβας-Αντίκυρας της ΠΕ Βοιωτίας.
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Στην λιανική αγορά, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δραστηριοποιείται πλέον και στο φυσικό αέριο, προσφέροντας συνδυαστικά
πακέτα με ηλεκτρισμό. Από πλευράς μεριδίου αγοράς, η Εταιρεία διατηρήθηκε στις πρώτες θέσεις μεταξύ των
ιδιωτών παρόχων (μερίδιο αγοράς άνω του 4%), παρουσιάζοντας σημαντικότατη αύξηση του αριθμού των πελατών
της. Παράλληλα η συνεργασία της Εταιρίας με τον Όμιλο ΟΤΕ ανανεώθηκε εξασφαλίζοντας ένα πανελλαδικό δίκτυο
καταστημάτων για την εξυπηρέτηση των πελατών και παράλληλα στο δεύτερο εξάμηνο του 2018 αναμένεται η
λειτουργία των δύο πρώτων ιδιόκτητων καταστημάτων της Protergia σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ανάλυση αποκλίσεων
Οι επιδράσεις στον κύκλο εργασιών καθώς και στη λειτουργική αλλά και καθαρή κερδοφορία του Ομίλου κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής:
Α. Κύκλος Εργασιών

Τομέας
Τομέας Ολοκληρωμένων Τομέας Ηλεκτρικής
Μεταλλουργίας και
Έργων
Ενέργειας και εμπ.
Μεταλλείων
και Υποδομών
Φυσικού Αερίου

Ποσά σε εκ. €
Κύκλος Εργασιών H1 2017
Επιδράσεις από:
Τιμές και "πριμ" προϊόντων
Οργανική επίδραση Ισοτιμίας $/€
Διεθνείς Τιμές Μετάλλων (LME)
Κατασκευαστικά συμβόλαια
Όγκο παραγωγής - πωλήσεων
ΑΔΙ
Έσοδα σβέσεων
LNG
Λοιπές Πωλήσεις
Λοιπές μεταβολές - Έκτακτα
Κύκλος Εργασιών H1 2018

275,1
33,6
(27,3)
25,8

237,9

Διακοπείσες
δραστηριότητες

Σύνολο
Ομίλου

0,0

(1,5)

811,4

1,5
(0,0)

22,2
(27,3)
25,8
(73,9)
24,6
(9,9)
(0,8)
(28,1)
(30,0)
3,1
717,1

(11,4)

(73,9)
4,4

20,2
(9,9)
(0,8)

(28,1)
(30,0)
283,5
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Β. EBITDA Ομίλου
Τομέας
Τομέας Ολοκληρωμένων Τομέας Ηλεκτρικής
Μεταλλουργίας και
Έργων
Ενέργειας και εμπ.
Μεταλλείων
και Υποδομών
Φυσικού Αερίου

Ποσά σε εκ. €

EBITDA H1 2017
Επιδράσεις από:
Τιμές και "πριμ" προϊόντων
Οργανική επίδραση Ισοτιμίας $/€
Διεθνείς Τιμές Μετάλλων (LME)
Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας
Λοιπά έξοδα & Πρώτες Ύλες
Κατασκευαστικά συμβόλαια
Όγκο παραγωγής - πωλήσεων
Πετρέλαιο + Φυσικό Αέριο + Ατμός
Διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις
ΑΔΙ
Έσοδα σβέσεων
ΕΛΑΠΕ (Μεταβολές τιμών)
ΑΠΕ
Trading
Λοιπές μεταβολές - Έκτακτα
EBITDΑ Η1 2018

80,5
33,6
(24,4)
25,8
(5,9)
(9,1)

46,8

Διακοπείσες
δραστηριότητες

Σύνολο
Ομίλου

(8,6)

0,6

156,5

(0,6)
(0,1)

18,0
(18,6)
25,8
(5,9)
10,4
(7,7)
6,4
(8,4)
0,1
(9,9)
(0,8)
1,1
0,7
0,5
(23,1)
145,2

Διακοπείσες
δραστηριότητες

Σύνολο
Ομίλου

(15,6)
5,8

14,1
(7,7)

6,7
(8,4)
0,1

99,0

37,3

Λοιπά

(3,0)

8,3

(0,4)

(19,0)
34,3

(9,9)
(0,8)
1,1
0,7
0,5
(3,5)
12,3

(0,3)

Γ. Καθαρή Κερδοφορία Ομίλου μετά από δικαιώματα μειοψηφίας

Τομέας
Τομέας Ολοκληρωμένων Τομέας Ηλεκτρικής
Μεταλλουργίας και
Έργων
Ενέργειας και εμπ.
Μεταλλείων
και Υποδομών
Φυσικού Αερίου

Ποσά σε εκ. €
Καθαρά Αποτελέσματα μετά από
Δικαιώματα Μειοψηφίας H1 2017
Επιδράσεις από:
Λειτουργικά Αποτελέσματα μετά από
αποσβέσεις (EBIT)
Καθαρά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
(Έξοδα-Έσοδα)
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Μη συνεχιζομενες δραστηριότητες
Φόρους
Καθαρά Αποτελέσματα μετά από
Δικαιώματα Μειοψηφίας H1 2018

Λοιπά

80,7

18,0

(12,7)

(23,4)

5,4

(0,8)

0,8

(13,5)
8,4
4,7
0,8
2,9
83,9

Ο Όμιλος έχει την πολιτική να αξιολογεί τα αποτελέσματα και την απόδοση του σε μηνιαία βάση εντοπίζοντας έγκαιρα
και αποτελεσματικά αποκλίσεις από τους στόχους και λαμβάνοντας αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα. Ο Όμιλος μετράει
την αποδοτικότητα του κάνοντας χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιούνται διεθνώς:
-EBITDA (Operating Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization) - «Λειτουργικά αποτελέσματα
προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων»: Ο Όμιλος ορίζει το
μέγεθος «EBITDA Ομίλου» ως τα κέρδη/(ζημιές) προ φόρων προσαρμοσμένα για χρηματοοικονομικά και επενδυτικά
αποτελέσματα, για συνολικές αποσβέσεις (ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων) καθώς και για τις
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επιδράσεις ειδικών παραγόντων όπως το μερίδιο στα λειτουργικά αποτελέσματα συγγενών όταν αυτές
δραστηριοποιούνται σε έναν από τους Επιχειρηματικούς Τομείς δραστηριότητας του, αλλά και τις επιδράσεις
απαλοιφών που πραγματοποιούνται σε συναλλαγές με τις προαναφερόμενες συγγενείς εταιρείες.
- ROCE (Return on Capital Employed) – «Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων»: Ο δείκτης
διαιρεί τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων, με τα
συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια του Ομίλου τα οποία είναι το άθροισμα της Καθαρής Θέσης, του συνόλου των
δανείων και των μακροπρόθεσμων προβλέψεων.
- ROE (Return on Equity) – «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη μετά από φόρους και
μετά από Δικαιώματα μειοψηφίας με τα 'Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής.
- EVA (Economic Value Added) – «Προστιθέμενη οικονομική αξία»: Το μέγεθος αυτό υπολογίζεται
πολλαπλασιάζοντας τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια με τη διαφορά (ROCE – Κόστος Κεφαλαίου) και αποτελεί
το ποσό κατά το οποίο αυξάνεται η οικονομική αξία της εταιρείας. Ο Όμιλος για να υπολογίσει το κόστος κεφαλαίου
χρησιμοποιεί τον τύπο του WACC – «Μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου».
Το Μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου υπολογίζεται ως τη συμμετοχή των Ιδίων Κεφαλαίων προς τα συνολικά
κεφάλαια (Ίδια Κεφάλαια και Δανεισμός) επί την απόδοση των ίδιων κεφαλαίων* συν τη συμμετοχή του Δανεισμού
προς τα συνολικά κεφάλαια (Ίδια Κεφάλαια και Δανεισμός) επί το κόστος δανεισμού προσαρμοσμένο με τον
συντελεστή φόρου (λόγω εξοικονόμησης φόρων επί των τόκων που πληρώνονται).

όπου
E είναι τα ίδια κεφάλαια (equity capital)
D είναι ο δανεισμός (debt)
rE είναι η απόδοση των ίδιων κεφαλαίων (return on equity)
rD είναι το κόστος δανεισμού (return on debt)
Tc είναι ο συντελεστής φορολογίας (company tax rate)
Ο υπολογισμός του δείκτη Μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου (WACC) για το Α’ εξάμηνο 2018 ισούται με 8,23 %.
*Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων υπολογίζεται με τη χρήση του “Capital Asset Pricing Model” (CAPM) και είναι ίση
με τον δείκτη απόδοσης ενός χρεογράφου απαλλαγμένο από κίνδυνο (risk-free) συν ασφάλιστρο κινδύνου (risk
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premium) πολλαπλασιασμένο με το συντελεστή «βήτα», ήτοι του δείκτη που περιγράφει τη σχέση μεταξύ της
μεταβλητότητας της μετοχής και της μεταβλητότητας της αγοράς (beta coefficient).
Οι παραπάνω δείκτες για την περίοδο 1.1 - 30.6.2018 σε ετησιοποιημένη βάση αλλά και την προηγούμενη χρήση
είχαν ως εξής:
2018

2017

EBITDA

294.589

305.978

ROCE

13,27%

14,39%

ROE

10,55%

11,32%

EVA

111.883

190.012

EBITDA & EVA σε χιλ€

ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόμενης περιόδου η εταιρεία προέβη στις ακόλουθες αποφάσεις και ενέργειες:
•

Tην 06.02.2018, υπεγράφη μεταξύ της Σέρβικης Κυβέρνησης και την εκπρόσωπο της MYTILINEOS, ο

διακανονισμός της αποζημίωσης των $40 εκ. που θα καταβάλει η Σέρβικη Κυβέρνηση μετά την απόφαση του
Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου για το θέμα RTB-BOR. Η αποζημίωση θα καταβληθεί σε 4 τριμηνιαίες δόσεις, με
την τελευταία να καταβάλλεται τον Δεκέμβριο του 2018. Οι 2 πρώτες δόσεις έχουν ήδη εισπραχθεί, ενώ το συνολικό
ποσό έχει ωφελήσει τα ετήσια αποτελέσματα του 2017.
•

Η Εταιρεία κατέθεσε την 02.03.2018 στη ΡΑΕ αίτηση για λήψη άδειας παραγωγής σταθμού συνδυασμένου

κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 650 MW και τόπο κατασκευής το Ενεργειακό Κέντρο της εταιρείας στον Αγ.
Νικόλαο.
•

Την 07.03.2018, ανακοινώθηκε η συμφωνία, μεταξύ της θυγατρικής του ομίλου, METKA EGN και της HC ESS3

Ltd (εταιρεία που ιδρύθηκε από την επί χρόνια πελάτη της, Corylus Capital LLP, προηγουμένως γνωστή ως Hazel
Capital) για τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή (EPC) ενός νέου υβριδικού έργου συστήματος αποθήκευσης
ενέργειας (Energy Storage System - ESS), ισχύος 20 MW, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο θα παρέχει Ταχεία Απόκριση
Συχνότητας (Fast Frequency Response - FFR) και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες στο Εθνικό Δίκτυο.
•

Την 20.03.2018 εκδόθηκε η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την

προσφυγή της εταιρείας κατά απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούσε στην τιμολόγηση από τη ΔΕΗ της
ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλουμίνιον της Ελλάδος την περίοδο 2007-2008. Το ποσό που χαρακτηρίστηκε ως κρατική
ενίσχυση ανέρχεται σε 17,4 εκ. ευρώ πλέον τόκων. Η εταιρεία, επιβάρυνε ισόποσα τα αποτελέσματα των ατομικών
& ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2017. Το εν λόγω ποσό έχει ήδη καταβληθεί στη ΔΕΗ και
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σε περίπτωση αναίρεσης της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου θα ωφελήσει ισόποσα τα αποτελέσματα και τις
χρηματοροές σε επόμενη χρήση.
•

Την 26.03.2018 ανακοινώθηκε ότι η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, METKA EGN, προχώρησε με επιτυχία

στην πώληση τεσσάρων λειτουργικών φωτοβολταϊκών έργων στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνολικής ισχύος 18 MW, στην
Lightsource BP, κορυφαία εταιρεία στον τομέα της ηλιακής ενέργειας. Τα τέσσερα αυτά φωτοβολταϊκά έργα
αναπτύχθηκαν και κατασκευάστηκαν από τη METKA EGN εντός της ορισμένης για την 31 Μαρτίου 2017 προθεσμίας,
και στη συνέχεια έλαβαν πιστοποίηση στο πλαίσιο του προγράμματος 1.2 Renewable Obligation Certificate (ROC).
•

Την 23.04.2018 η MYTILINEOS ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της θυγατρικής της METKA

Power West Africa και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Νιγηρίας για την πρώτη φάση του προγράμματος
Energizing Education. Η METKA Power West Africa υπέγραψε συμφωνία για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών
μελέτης, προμήθειας και κατασκευής (EPC) σε τέσσερα πανεπιστήμια, η οποία συμπεριλαμβάνει τις μονάδες
παραγωγής ενέργειας, τον οδικό φωτισμό και τα εκπαιδευτικά κέντρα, καθώς επίσης και τις υπηρεσίες λειτουργίας
και συντήρησης. Το αποτέλεσμα θα βοηθήσει πολλούς φοιτητές να έχουν μια ποιοτική ακαδημαϊκή ζωή και ευκαιρίες
για το μέλλον. Και τα τέσσερα πανεπιστήμια θα τροφοδοτούνται από υβριδικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργεια, χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές, με ενσωματωμένες μονάδες αποθήκευσης ενέργειας και εφεδρική
λειτουργία παραγωγής με καύσιμο ντίζελ. Με τον τρόπο αυτό, τα πανεπιστήμια θα απολαμβάνουν αξιόπιστη παροχή
ενέργειας με απόλυτη αυτονομία από το δίκτυο. Συνολικά, θα εγκατασταθούν 7,5MW υβριδικών εγκαταστάσεων
παραγωγής ενέργειας εκτός δικτύου, που θα ενσωματώνουν τη βραβευμένη τεχνολογία EXERON, αλλά και τις
τελευταίες εξελίξεις στον σχεδιασμό μικροδικτύων.
•

Την 14.05.2018 η MYTILINEOS ανακοίνωσε την κατάταξή της στο ανώτατο επίπεδο της κλίμακας

Sustainability Performance Directory, του Επιχειρηματικού Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης, και μαζί με άλλες 6 εταιρείες
– ανάμεσα σε 50 - διακρίθηκε ως Sustainability Leader για το 2017.
•

Την 19.06.2018 η MYTILINEOS ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, ΜΕΤΚΑ EGN, υπέγραψε σύμβαση με την

Talasol Solar S.L.U. θυγατρική της Ellomay Capital Ltd., για την υλοποίηση μιας μονάδας ηλιακής ενέργειας μεγάλης
κλίμακας, με εγκατεστημένη ισχύ 300 MW, στον δήμο Talaván, στο Cáceres της Ισπανίας («έργο Talasol»). Η
υπογραφή της συμφωνίας έλαβε χώρα στην έδρα της MYTILINEOS στην Αθήνα στις 18.06.2018. Το αντικείμενο της
σύμβασης περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή (EPC) του έργου Talasol, καθώς και των βοηθητικών
εγκαταστάσεων για την έγχυση ισχύος στο δίκτυο, μεταξύ των οποίων ένας υποσταθμός ανύψωσης τάσεως 400 kV,
μία γραμμή διασύνδεσης υψηλής τάσης, έως και το σημείο διασύνδεσης με το δίκτυο καθώς και παροχή υπηρεσιών
λειτουργίας και συντήρησης (O & M) για δύο έτη. Η αξία της σύμβασης αγγίζει τα € 200 εκατ.
•

Η 26.06.2018 ήταν σύμφωνα με τους όρους του από 27.06.2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 2η Περίοδο
Εκτοκισμού, ήτοι από 27.12.2017 έως 27.06.2018. Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 2η Περίοδο
Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 4.701.666,67 ευρώ, ήτοι ποσό 15,6722222222 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο
υπολογίσθηκε με επιτόκιο 3,10% ετησίως (προ φόρων), και αντιστοιχούσε σε 300.000 ομολογίες που τελούσαν υπό
διαπραγμάτευση την ημέρα εκείνη στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η καταβολή των τόκων
προς τους ομολογιούχους πραγματοποιήθηκε την 27.06.2018 μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ
Α.Ε.».
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ΙΙΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
1. Προοπτικές για το Β’ Εξάμηνο του 2018
Τομέας Μεταλλουργίας και Μεταλλείων
Στον τομέα της Μεταλλουργίας ο ρυθμός αύξησης της ζήτησης αλουμινίου σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται να
παραμείνει ισχυρός και στο δεύτερο εξάμηνο του 2018, δρώντας υποστηρικτικά για τις τιμές του αλουμινίου και της
αλουμίνας.
Ο δείκτης API αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για το υπόλοιπο του έτους, καθότι δε διαφαίνεται
σύντομα η επανεκκίνηση της σταματημένης παραγωγής του εργοστασίου της ALUNORTE στη Βραζιλία.
Στο σκέλος των τιμών των α’ υλών αναμένεται ομαλοποίηση στο 2H, συγκριτικά με το 1H, κύρια στην τιμή της σόδας
και δευτερευόντως στο κωκ, ενώ διαφαίνεται ήδη ότι το δολάριο θα ισχυροποιηθεί έναντι του ευρώ και θα επηρεάσει
θετικά τα αποτελέσματα.
Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών
Προσαρμόζοντας το σχεδιασμό της στις συνθήκες ενός μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, ο Όμιλος προσανατολίζεται
στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του σε χώρες με ιδιαίτερες απαιτήσεις, όπου το κύρος και η τεχνογνωσία της
δίνει σημαντική θέση στη αγορά διεθνώς. Όπου εντοπίζονται καλές επενδυτικές ευκαιρίες, ο Όμιλος σκοπεύει να
αξιοποιεί τις σημαντικές δυνατότητες χρηματοδότησης έργων που διαθέτει για την δημιουργία ακόμα μεγαλύτερης
προστιθέμενης αξίας τόσο για τους πελάτες του όσο και για τους μετόχους του.
Βάσει αυτής της στρατηγικής, ο Όμιλος θα εστιάσει στην έγκαιρη εκτέλεση των υφιστάμενων συμβάσεων και στην
ανάληψη νέων έργων και επενδύσεων σε στοχευμένες αγορές. Θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει το σχέδιό του για
επέκταση και ανάπτυξη της παρουσίας του στις αγορές της Ασίας και της Αφρικής. Παράλληλα, θα συνεχίσει να
στοχεύει στην ανάληψη έργων κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων και αποθήκευσης ενέργειας, μέσω της
θυγατρικής εταιρείας METKA EGN.
Τομέας Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου
Στο δεύτερο εξάμηνο του έτους τα οικονομικά αποτελέσματα του τομέα Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου αναμένεται
να ενισχυθούν λόγω,
•

της συνεχιζόμενης ανταγωνιστικής λειτουργίας των ενεργειακών σταθμών

•

της θέσπισης και εφαρμογής του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας (ΜΜΑΕ) μέσω του οποίου
αποζημιώνονται οι επιλεγείσες μονάδες για διαθεσιμότητα παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας στο Εθνικό Σύστημα
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).
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•

της περαιτέρω ανάπτυξης στη λιανική της Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Φυσικού Αερίου

•

της αύξησης του μεριδίου της στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας θέτοντας σε λειτουργία 2 νέα Αιολικά Πάρκα
συνολικής ισχύος 63,3 MW.

2. Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες
Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων
Οι δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους συμπεριλαμβανομένων
των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, διακυμάνσεων των τιμών της αγοράς, πιστωτικών κινδύνων
και κινδύνων ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου, στοχεύει στον περιορισμό ενδεχόμενης
αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του, που είναι δυνατό να προκύψει από την αδυναμία
πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων.
Οι βασικές πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων καθορίζονται από τη Διοίκηση του Ομίλου. Η πολιτική διαχείρισης
κινδύνων εφαρμόζεται από το τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων του Ομίλου (Corporate Treasury Department) το οποίο
δρα ως ένα κέντρο υπηρεσιών και το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια συγκεκριμένων κατευθύνσεων εγκεκριμένων από
τη Διοίκηση.
Πιστωτικός Κίνδυνος
O Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα, με αυτόν μέρη. Ο
πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, παράγωγα χρηματοοικονομικά
εργαλεία και καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοοικονομικά ινστιτούτα, καθώς και από εκθέσεις σε πιστωτικό
κίνδυνο από πελάτες.
Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, ο Όμιλος δεν εκτίθεται θεωρητικά σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους
καθώς δεδομένης της πολυδιάστατης φύσης των λειτουργιών του Ομίλου, δεν υπάρχει σημαντική συγκέντρωση
πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τις εμπορικές του απαιτήσεις, μιας και αυτός διαχωρίζεται σε ένα μεγάλο αριθμό
πελατών. Ωστόσο, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν τόσο στην Ελλάδα όσο και σε αρκετές αγορές της
Ευρώπης, ο Όμιλος αφενός παρακολουθεί, σε σταθερή βάση, τις εμπορικές του απαιτήσεις ενώ έχει προχωρήσει στην
υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών ώστε να διασφαλίζει την είσπραξη τους. Ενδεικτικά τέτοιες πολιτικές και
πρακτικές περιλαμβάνουν την ασφάλιση των πιστώσεων όπου είναι εφικτό, την προείσπραξη, σε μεγάλο βαθμό, της
αξίας των πωλούμενων προϊόντων, την εξασφάλιση των απαιτήσεων μέσω ενεχυριάσεων σε αποθέματα των
πελατών και την λήψη εγγυητικών επιστολών.
Για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου σε διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα, σε συμβόλαια
χρηματοοικονομικών παραγώγων καθώς και σε άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά προϊόντα, ο Όμιλος θέτει
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όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα και συναλλάσσεται μόνο με
αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.
Κίνδυνος Ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της δραστηριότητας και της ανάπτυξης
του Ομίλου. Οι σχετικές ανάγκες ρευστότητας γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέσω προσεκτικής παρακολούθησης
των χρεών των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που
πραγματοποιούνται καθημερινά.
Ο Όμιλος διασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να είναι σε θέση να
καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές ανάγκες. Τα κεφάλαια για τις μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας
εξασφαλίζονται πρόσθετα από ένα επαρκές ποσό δανειακών κεφαλαίων και την δυνατότητα να πωληθούν
μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία.
Επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα
Ο Όμιλος παρακολουθούσε και συνεχίζει να παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις στο θέμα του
περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων ως αποτέλεσμα της ΠΝΠ της 28ης Ιουνίου 2015 καθώς και κάθε μεταγενέστερης
μέχρι σήμερα. Συνεχίζει να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της
επιχειρηματικής του δραστηριότητας, έχοντας ως πρακτικό και ουσιαστικό πλεονέκτημα τη διεθνή δραστηριοποίηση
και τον εξαγωγικό του προσανατολισμό.

Κίνδυνος Αγοράς
Κίνδυνος τιμής εμπορευμάτων
Οι τιμές των εμπορευμάτων οι οποίες καθορίζονται κυρίως από τις διεθνείς αγορές και την παγκόσμια ζήτηση και
προσφορά έχουν ως αποτέλεσμα την έκθεση του Ομίλου στον κίνδυνο διακύμανσης των σχετικών τιμών.
Οι τιμές των εμπορευμάτων συνδέονται τόσο με μεταβλητές που προσδιορίζουν τα έσοδα (πχ τιμές μετάλλων στο
LME) όσο και το κόστος (π.χ. τιμές φυσικού αερίου) των εταιριών του Ομίλου. Ο Όμιλος από τη δραστηριότητα του
εκτίθεται στην διακύμανση των τιμών Αλουμινίου (AL), Ψευδαργύρου (Zn), Μολύβδου (Pb) καθώς και στις τιμές
Φυσικού αερίου (Natrural Gas) σαν στοιχείο του κόστους παραγωγής.
Αναφορικά με τη διακύμανση των τιμών των μετάλλων ο Όμιλος έχει σαν πολιτική την ελαχιστοποίηση του κινδύνου
κάνοντας χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων.

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο και συνεπώς είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο συναλλαγματικών
ισοτιμιών που προκύπτουν κυρίως από το δολάριο των ΗΠΑ. Αυτό το είδος κινδύνου κυρίως προκύπτει από εμπορικές
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συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όπως επίσης και από καθαρές επενδύσεις σε οικονομικές οντότητες του εξωτερικού. Για
τη διαχείριση αυτής της κατηγορίας κινδύνου, το τμήμα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του Ομίλου συνάπτει
παράγωγα και μη παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για λογαριασμό και
στο όνομα των εταιρειών του Ομίλου.
Σε επίπεδο Ομίλου τα χρηματοοικονομικά αυτά προϊόντα χαρακτηρίζονται ως αντισταθμίσεις συναλλαγματικού
κινδύνου συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού, παθητικού ή μελλοντικών εμπορικών συναλλαγών.

Κίνδυνος επιτοκίου
Τα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου που εκτίθενται σε επιτοκιακές διακυμάνσεις αφορούν κυρίως στα διαθέσιμα και
ισοδύναμα διαθεσίμων. Η πολιτική του Ομίλου αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού είναι να
επενδύει τα μετρητά του σε κυμαινόμενα επιτόκια ώστε να διατηρεί την απαραίτητη ρευστότητα επιτυγχάνοντας
ταυτόχρονα ικανοποιητική απόδοση για τους μετόχους της. Επιπρόσθετα, ο Όμιλος για το σύνολο του τραπεζικού
δανεισμού κάνει χρήση προϊόντων κυμαινόμενου επιτοκίου. Ανάλογα με το ύψος των υποχρεώσεων σε κυμαινόμενο
επιτόκιο, ο Όμιλος προβαίνει στην εκτίμηση του επιτοκιακού κινδύνου και όπου απαιτείται μελετά την αναγκαιότητα
χρήσης επιτοκιακών χρηματοοικονομικών παραγώγων. Η πολιτική του Ομίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση
του στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.

Περιγραφή των κύριων κινδύνων και συστημάτων διαχείρισης του Ομίλου σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
α. Παράγοντες Κινδύνων
Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, («ο Όμιλος»), δραστηριοποιούμενος σε τρεις βασικούς επιχειρηματικούς τομείς,
Μεταλλουργίας & Μεταλλείων, Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου και Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών,
αντιμετωπίζει έναν αριθμό διαφορετικών παραγόντων κινδύνου.
Συνεπώς, η έκθεση του Ομίλου σε αυτούς τους παράγοντες κινδύνου ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία του, τη
χρηματοοικονομική του κατάσταση ή τα λειτουργικά του αποτελέσματα .
Επιπλέον των παραγόντων κινδύνου που μπορεί να παρουσιάζονται σε άλλα σημεία της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης
του Ομίλου, οι ακόλουθοι αποτελούν τους βασικότερους παράγοντες κινδύνου οι οποίοι θα μπορούσαν να
επηρεάσουν ουσιωδώς τα αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου.

Κίνδυνος της Αγοράς
Οι παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες συνεχίζουν να εμφανίζουν διακυμάνσεις. Ο Όμιλος αντιμετωπίζει κινδύνους
από τις διακυμάνσεις στις τιμές του LME, την ισοτιμία €/$, το γενικότερο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό
περιβάλλον, καθώς και την αγορά των τελικών προϊόντων αλουμινίου.
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Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος αναλαμβάνει μια σειρά δράσεων προκειμένου να αντισταθμίσει την έκθεσή του στους
κινδύνους της αγοράς, να βελτιώσει τη διάρθρωση του κόστους και να διασφαλίσει τη ρευστότητά του. Αυτές
περιλαμβάνουν κυρίως:
•

Την αντιστάθμιση του κινδύνου από τη διακύμανση της τιμής του αλουμινίου με τη χρήση διαφόρων

χρηματοδοτικών εργαλείων.
•

Την αντιστάθμιση του κινδύνου από την έκθεσή του στις διακυμάνσεις της ισοτιμίας €/$ με χρήση

παράγωγων προϊόντων.
•

Την αναδιάρθρωση των ενεργειακών στοιχείων κόστους.

•

Την εφαρμογή προγραμμάτων βέλτιστης αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων και την εφαρμογή

προγραμμάτων μείωσης κόστους.
•

Την επεξεργασία σχεδίων βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας.

•

Την επανεκτίμηση της πιστωτικής πολιτικής του Ομίλου και των διαδικασιών εκτίμησης της πιστοληπτικής

ικανότητας πελατών.
Αύξηση του κόστους πρώτων υλών ή σημαντικοί Ετεροχρονισμοί
Τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου επηρεάζονται από αυξήσεις στο κόστος των πρώτων υλών, όπως ο
μεταλλουργικός οπτάνθρακας, η καυστική σόδα και άλλα βασικά υλικά, όπως επίσης και από το κόστος των ναύλων
που σχετίζονται με τη μεταφορά των υλών αυτών.
Έναντι αυτών ο Όμιλος προσπαθεί να διαπραγματευτεί και να «κλειδώσει» τα κύρια συμβόλαια ναύλων με
ανταγωνιστικούς όρους. Παράλληλα, έχει θέσει σε εφαρμογή ένα νέο σύστημα αξιολόγησης των τιμών προμήθειας
πρώτων υλών, ενώ εφαρμόζει ταυτόχρονα ένα συνεχές πρόγραμμα βελτιστοποίησης και μείωσης κόστους.
Επίσης, τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου μπορεί να επηρεαστούν από σημαντικούς ετεροχρονισμούς όταν
η πτώση στις τιμές των στοιχείων κόστους που σχετίζονται με την τιμή του LME ή την ισοτιμία €/$, δεν είναι αρκετή
ώστε να αντισταθμίσει την αντίστοιχη μείωση στις τιμές του LME ή του δολαρίου ΗΠΑ κατά την ίδια περίοδο.

Διαθεσιμότητα ελληνικών βωξιτών και Συγκέντρωση Αγοράς
Για τις ανάγκες της Αλουμίνας, ο Όμιλος εξαρτάται σημαντικά από τη διαθεσιμότητα ελληνικών βωξιτών. Με τη
λειτουργία των δικών του μεταλλείων, μέσω της 100% θυγατρικής του «Δελφοί – Δίστομον ΑΕ», ο Όμιλος καλύπτει
περίπου το 38-40% των αναγκών του σε ελληνικούς βωξίτες. Ωστόσο, στα επόμενα χρόνια ενδεχομένως να υπάρξουν
δυσκολίες στην αδειοδότηση ή την εξεύρεση νέων κοιτασμάτων βωξίτη στην Ελλάδα. Επιπλέον, η ελληνική αγορά
βωξίτη είναι ήδη αρκετά συγκεντρωμένη σε μικρό αριθμό προμηθευτών. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με την
πιθανότητα περαιτέρω συγκέντρωσης της αγοράς θα μπορούσαν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο κόστος του
Ομίλου για προμήθεια ελληνικού βωξίτη στο μέλλον.
Για τους λόγους αυτούς, ο Όμιλος επιδιώκει να διαπραγματεύεται πολυετή συμβόλαια βωξίτη καθώς και στρατηγικές
συμμαχίες με τους Έλληνες παραγωγούς.
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Υγιεινή, ασφάλεια και περιβαλλοντικοί νόμοι και ρυθμίσεις
Οι δραστηριότητες του Ομίλου υπόκεινται σε νόμους και κανονισμούς που αφορούν στην υγιεινή, την ασφάλεια και
το περιβάλλον. Το κόστος συμμόρφωσης με αυτούς τους κανόνες συμπεριλαμβάνει είτε τη διενέργεια επενδύσεων,
είτε τη δαπάνη σημαντικών ποσών για δράσεις που αφορούν στην ασφαλή διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων και
στην περιβαλλοντική αποκατάσταση.
Οι εργαζόμενοι του Ομίλου εκτίθενται σε μια σειρά από κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν και να απειλήσουν
άμεσα ή έμμεσα την υγεία και την ασφάλειά τους. Ο Όμιλος δύναται να αναγνωρίσει τους κινδύνους που προέρχονται
από την έκθεση των εργαζομένων σε παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος που βλάπτουν την υγεία και την
ασφάλειά τους. Για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, έχει προβεί στις απαραίτητες εργασίες και μετρήσεις
ώστε να εκτιμηθεί η επίδρασή τους στον ανθρώπινο οργανισμό και να εντοπιστούν οι ανάγκες παρεμβάσεων στους
χώρους εργασίας.
Περιβαλλοντικά ζητήματα για τα οποία μπορεί να είμαστε υπεύθυνοι είναι πιθανό να προκύψουν στο μέλλον στις
παρούσες εγκαταστάσεις μας, σε εγκαταστάσεις παλαιάς ιδιοκτησίας μας ή προηγούμενης λειτουργίας μας, έστω και
αν μέχρι σήμερα δεν είναι ή δεν θα μπορούσαν να είναι γνωστά στη Διοίκηση ή δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί.
Παράλληλα, η συστηματική εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΑΤs) κατά την παραγωγική διαδικασία και
τη διαχείριση των αποβλήτων καθώς και η χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον ορυκτών καυσίμων (ήτοι κυρίως
φυσικό αέριο), ιδιαίτερα στους τομείς της Μεταλλουργίας και του Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, αποτελεί
σημαντικό παράγοντα της επιχειρηματικής ανάπτυξης του Ομίλου αλλά και της δέσμευσής του ως προς την
προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων.

Κλιματική αλλαγή, σχετική νομοθεσία και κανονισμοί και φαινόμενα θερμοκηπίου.
Η Ενέργεια αποτελεί μια σημαντική πρώτη ύλη για τις δραστηριότητες του Ομίλου ενώ παράλληλα προβλέπεται να
αποτελέσει και μια σημαντική πηγή εσόδου στο κοντινό μέλλον. Επιπλέον ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην ευρύτερη
περίμετρο του ενεργειακού τομέα μέσω του τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών. Υπάρχει μια έντονα
κλιμακούμενη αντίληψη ότι η κατανάλωση ενέργειας που παράγεται από ορυκτά καύσιμα αποτελεί ένα από τους
βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στο φαινόμενο της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. Ένας συνεχώς
αυξανόμενος αριθμός κυβερνήσεων, κυβερνητικών σωμάτων και επιτροπών έχουν ξεκινήσει ή προτίθενται να
προβούν σε νομοθετικές και κανονιστικές αλλαγές, ανταποκρινόμενοι στους πιθανούς κινδύνους αυτού του
φαινομένου.
Τα λειτουργικά περιθώρια του Ομίλου πιθανώς να επηρεαστούν από αλλαγές που ενδεχομένως συμβούν σε
παραγωγικές εγκαταστάσεις του με αυξημένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου καθώς και σε εγκαταστάσεις του με
αυξημένες ενεργειακές απαιτήσεις, ως αποτέλεσμα κανονιστικών ρυθμίσεων κυρίως στην Ε.Ε. όπου
δραστηριοποιείται.
Οι εκτιμήσεις της πιθανής επίπτωσης της μελλοντικής νομοθεσίας και του κανονιστικού πλαισίου για την κλιματική
αλλαγή και των ευρωπαϊκών και διεθνών συνθηκών και συμφωνιών είναι αβέβαιες, δεδομένης της ευρύτητας του
σκοπού των πιθανών αυτών αλλαγών. Ο Όμιλος μπορεί να αναγκαστεί να πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις
Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο
η

η

από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018

17

στο μέλλον σαν αποτέλεσμα της απαραίτητης συμμόρφωσης του με την αναθεωρημένη νομοθεσία και τις νέες
ρυθμίσεις. Ο Όμιλος τέλος, ως συνέπεια ελλείμματος ή πλεονάσματος στη διαχείριση των δικαιωμάτων εκπομπών
ρύπων CO2, αλλά και ως συνέπεια των μεγάλων ενεργειακών του καταναλώσεων κυρίως για τη δραστηριότητα της
παραγωγής Αλουμινίου, ενδέχεται να αναγνωρίσει σημαντικά έξοδα ή έσοδα αντίστοιχα.
Από την άλλη πλευρά, ο Όμιλος ενδεχομένως να αναγνωρίσει ευκαιρίες στον τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και
Υποδομών λόγω οποιασδήποτε εκ των προαναφερθεισών αλλαγών στη νομοθεσία που σχετίζονται με την κλιματική
αλλαγή.
Μη πραγματοποίηση των αναμενόμενων μακροπρόθεσμων οφελών από την παραγωγικότητα και τις πρωτοβουλίες
μείωσης κόστους
Ο Όμιλος έχει αναλάβει, και μπορεί να συνεχίσει να αναλαμβάνει, πρωτοβουλίες στους τομείς της παραγωγικότητας
και μείωσης των εξόδων ώστε να βελτιωθεί η απόδοση και να μειωθεί το συνολικό κόστος παραγωγής. Πάντα
υπάρχουν πιθανότητες οι ενέργειες αυτές να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν στο σύνολό τους ή η εκτιμώμενη
εξοικονόμηση από τέτοιες πρωτοβουλίες να μην υλοποιηθεί κατά το σύνολο, ακόμα και λόγω συγκυριών εκτός
ελέγχου του Ομίλου.

Πολιτικά, Νομικά και ρυθμιστικά θέματα
Οι δραστηριότητες του Ομίλου που σχετίζονται με την ενέργεια παραμένουν σε σημαντικό βαθμό κυβερνητικά
ρυθμιζόμενες στην Ελλάδα και εξαρτώμενες από θέματα και αποφάσεις πολιτικού, νομικού και κανονιστικού
θεσμικού πλαισίου. Οι εξελίξεις σε αυτό το περιβάλλον, που θα μπορούσαν να σημαίνουν καθυστερήσεις στην
ουσιαστική απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στις δραστηριότητες του Ομίλου, τα
μελλοντικά αποτελέσματα καθώς και την αξία των ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ή των
περιουσιακών στοιχείων του για τη λειτουργία των οποίων απαιτείται σημαντική κατανάλωση ενεργειακών
προϊόντων.
Επιπλέον, ο Όμιλος μπορεί επίσης να επηρεαστεί από δυσμενείς για αυτόν εξελίξεις αναφορικά με πολιτικά και
ρυθμιστικά θέματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητά του στον τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών σε
χώρες εκτός της Ελληνικής επικράτειας και ειδικά σε χώρες με πολιτική αστάθεια.

Ασφάλεια πληροφορικής
Οι επιχειρηματικές μας διαδικασίες υποστηρίζονται από διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα επεξεργασίας
δεδομένων. Παρόλα αυτά, ποτέ δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως η πιθανότητα μη διαθεσιμότητας των
πληροφοριακών συστημάτων ή η πιθανότητα παραβίασης της ασφάλειας των δεδομένων του Ομίλου.
Οι κίνδυνοι αυτοί μετριάζονται εφαρμόζοντας υψηλά πρότυπα ασφαλείας και λαμβάνοντας μέτρα με στόχο να
επιτευχθεί και να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα, η αξιοπιστία, η εμπιστευτικότητα και η ιχνηλασιμότητα.
Επιπροσθέτως, και προκειμένου να ελεγχθούν κίνδυνοι ασφαλείας, πραγματοποιούνται τακτικά επενδύσεις σε
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αναβαθμίσεις λογισμικού και εξοπλισμού, διεξάγονται περιοδικοί εσωτερικοί και εξωτερικοί έλεγχοι από διεθνείς
ομίλους συμβούλων, και γενικά εφαρμόζονται διαδικασίες διαρκούς προόδου.

Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με τον τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών
Ο Όμιλος, λόγω της δραστηριότητας του στον Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών, είναι συμβατικά
εκτεθειμένος σε κινδύνους που σχετίζονται με το μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό σχεδιασμό, την προμήθεια, την
κατασκευή και την παράδοση έτοιμων προς λειτουργία ενεργειακών εγκαταστάσεων σε συμπεφωνημένο τίμημα. Οι
προαναφερθέντες κίνδυνοι αφορούν κυρίως σε υπερβάσεις κόστους ή/και καθυστερήσεις στην υλοποίηση σχετικά
με:
•

Απροσδόκητες αυξήσεις στο κόστος πρώτων υλών και εξοπλισμού

•

Βλάβες στον εξοπλισμό ή μηχανικές αστοχίες

•

Απρόβλεπτες συνθήκες κατά την κατασκευή

•

Καθυστερήσεις λόγω ιδιαζόντων καιρικών συνθηκών

•

Αστοχίες απόδοσης ή αδυναμίες προμηθευτών και εργολάβων

•

Επιπρόσθετες εργασίες που απαιτούνται κατά παραγγελία του πελάτη ή λόγω δικής του καθυστέρησης να

παρέχει έγκαιρα πληροφορίες για το σχεδιασμό ή τη μηχανική του έργου.
•

Απρόβλεπτες ή απροσδόκητες μεταβολές των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών κυρίως σε χώρες με πολιτική

και κυβερνητική αστάθεια.
Σε περιστάσεις κατά τις οποίες απαιτείται επιπλέον χρόνος ή πραγματοποιούνται επιπλέον δαπάνες από τον Όμιλο,
λόγω υπαιτιότητας του πελάτη, ο Όμιλος διαπραγματεύεται μαζί του χρηματική αποζημίωση.
Το βασικό πλεονέκτημα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Η επιτυχία της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στον
Τομέα Έργων EPC εξαρτάται από την ικανότητά της να προσλαμβάνει, να εκπαιδεύει και να διατηρεί έναν ικανό
αριθμό εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων διευθυντικών στελεχών, μηχανικών και τεχνικών που έχουν τις
απαραίτητες ικανότητες και εξειδίκευση. Επομένως, αδυναμία της Εταιρείας να διατηρήσει ένα κατάλληλα
καταρτισμένο προσωπικό προκειμένου να διατηρήσει και να αναπτύξει την τεχνογνωσία της, θα μπορούσε να
επηρεάσει τη σημερινή ή μελλοντική της απόδοσή.

Έκτακτα Γεγονότα
Τα έκτακτα γεγονότα, συμπεριλαμβανόμενων φυσικών καταστροφών, πολέμου ή τρομοκρατικών δράσεων, μη
προγραμματισμένων διακοπών της παραγωγικής λειτουργίας, διακοπών τροφοδοσίας ή ανεπάρκειας του
εξοπλισμού ή/ και των διαδικασιών να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές, μπορούν να αυξήσουν το κόστος και να
επηρεάσουν τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου. Επίσης, οι ισχύοντες όροι ασφάλισης του Ομίλου πιθανόν να
μην παρέχουν προστασία ικανή να καλύψει το σύνολο της ζημιάς που μπορεί να προκύψει από τέτοιες συγκυρίες.
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Εκκρεμοδικίες
Ο Όμιλος εμπλέκεται ως ενάγων ή εναγόμενος σε ένα αριθμό υποθέσεων με τρίτους. Από την οριστική έκβαση των
υποθέσεων αυτών μπορεί να προκύψουν έσοδα ή έξοδα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τα
αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική θέση των θυγατρικών εταιρειών και του Ομίλου.

β. Οργάνωση και διεξαγωγή διαχείρισης κινδύνου
Ο Όμιλος έχει ορίσει τον κίνδυνο ως ένα σύνολο αβέβαιων και απρογραμμάτιστων καταστάσεων που μπορεί να
επηρεάσουν συνολικά τις δραστηριότητές του, την επιχειρηματική του δράση, την οικονομική του απόδοση καθώς
και την εκτέλεση της στρατηγικής του και την επίτευξη των στόχων του.
Μια συγκεκριμένη προσέγγιση της διαχείρισης κινδύνων έχει καθιερωθεί σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, όπου
ορισμένοι κίνδυνοι έχουν αναγνωριστεί ως ακολούθως:
(i)

Αναγνώριση και εκτίμηση παραγόντων κινδύνου

(ii)

Σχεδιασμός της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων

(iii)

Εκτέλεση και αξιολόγηση της πολιτικής κινδύνων

Ο Όμιλος έχει καθορίσει συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνων. ‘Ολα τα διευθυντικά
στελέχη εμπλέκονται στη διαδικασία αναγνώρισης και πρωταρχικής εκτίμησης των κινδύνων ώστε να διευκολύνουν
το έργο των Συμβουλίων Διοίκησης κάθε επιχειρηματικού τομέα καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε
νομικού προσώπου στο σχεδιασμό και την έγκριση συγκεκριμένων δράσεων στα πλαίσια των εγκεκριμένων
Διαδικασιών Διαχείρισης Κινδύνων.

Αναφορικά με τα Μη Χρηματοοικονομικά στοιχεία ο Όμιλος από το 2010, έχει θεσμοθετήσει μια συγκεκριμένη
διαδικασία προσέγγισης με τους Κοινωνικούς του Εταίρους για την αξιολόγηση της σημαντικότητας των θεμάτων
βιωσιμότητας που σχετίζονται με τους τομείς της δραστηριότητας του και που σε συνδυασμό με την αντίστοιχη
ιεράρχηση των θεμάτων αυτών, εκ μέρους των θυγατρικών του εταιριών, αποτελεί το πιο βασικό στοιχείο της
πολιτικής του στην δημιουργία και την δημοσιοποίηση του ετήσιου Κοινωνικού του Απολογισμού.

Η διαδικασία καθορισμού των ουσιαστικών θεμάτων βιωσιμότητας αποτελεί μια διαρκή άσκηση η οποία
αναπτύσσεται και βελτιώνεται διαρκώς. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η ανάδειξη των θεμάτων που
αντανακλούν τις σημαντικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις του Ομίλου και επηρεάζουν ουσιαστικά τις
αποφάσεις των κοινωνικών του εταίρων.

Μέσα από την αναγνώριση και την κατανόηση των ουσιαστικών θεμάτων βιωσιμότητας, ο Όμιλος διαμορφώνει και
αναπτύσσει την ενιαία επιχειρηματική του στρατηγική, τους σκοπούς, τους στόχους, τις κοινωνικές και
περιβαλλοντικές του πρωτοβουλίες.
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Ο Όμιλος, τέλος διεξάγει περιοδικούς εσωτερικούς ελέγχους για να διασφαλίσει την κατάλληλη και αποτελεσματική
εφαρμογή των διαδικασιών αναγνώρισης και εκτίμησης κινδύνων και των πολιτικών διαχείρισης των κινδύνων
αυτών.

γ. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου
Επιπλέον των όσων αναφέρονται σε άλλα σημεία της παρούσης και όσων περιγράφονται ανωτέρω στις αρμοδιότητες
της Ελεγκτικής Επιτροπής, η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα
η οποία αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και βελτίωση
των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου καθώς και η εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τις
θεσμοθετημένες πολιτικές και διαδικασίες όπως αυτές οριοθετούνται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, την
ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις.
Επίσης σε διαρκή βάση αναλύονται και εξετάζονται:
•

η αποτελεσματικότητα των λογιστικών και οικονομικών

συστημάτων της Εταιρείας, των ελεγκτικών

μηχανισμών, των συστημάτων ποιότητας, ασφάλειας-υγιεινής και περιβάλλοντος καθώς και η διαχείριση των
επιχειρηματικών κινδύνων,
•

η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και άλλων σημαντικών στοιχείων και πληροφοριών, που

προορίζονται για γνωστοποίηση,
•

η αξιοπιστία των προσόντων και της ανεξαρτησίας των ορκωτών ελεγκτών,

•

περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των

διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας με τα συμφέροντα της Εταιρείας,
•

οι σχέσεις και οι συναλλαγές της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες , καθώς και οι σχέσεις

της Εταιρείας με τις εταιρίες στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 10% μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή μέτοχοί της, με ποσοστό τουλάχιστον 10%,
•

η νομιμότητα των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα μέλη της Διοικήσεως αναφορικά με τις

αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

i.Το Διοικητικό Συμβούλιο σε διαρκή και συνεχή βάση επανεξετάζει την εταιρική στρατηγική και τους κύριους
επιχειρηματικούς κινδύνους, ιδιαιτέρως σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.
Επίσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα λαμβάνει τις εκθέσεις πεπραγμένων για τους διενεργηθέντες ελέγχους από την
Ελεγκτική Επιτροπή βάσει του ετήσιου προγράμματος των σκοπούμενων ελέγχων της Διεύθυνσης Εσωτερικού
Ελέγχου της Εταιρείας. Τα ανωτέρω, επιτρέπουν στο Διοικητικό Συμβούλιο να διαμορφώνει ολοκληρωμένη άποψη
για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων, διαδικασιών και κανονισμών της εταιρείας.
ii.Οι νόμιμοι ελεγκτές δεν προσφέρουν μη επιτρεπόμενες ελεγκτικές υπηρεσίες στην Εταιρεία.
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IV. Παράθεση των σημαντικών συναλλαγών που καταρτίσθηκαν ανάμεσα στον εκδότη και συνδεδεμένα με αυτόν
πρόσωπα
Οι εμπορικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στη διάρκεια του
πρώτου εξαμήνου της χρήσης 2018, έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Ο Όμιλος δεν
συμμετείχε σε καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσης ή περιεχομένου η οποία να είναι ουσιώδης για τον Όμιλο, ή τις
εταιρείες και τα άτομα που συνδέονται στενά με αυτόν, και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους
συναλλαγές στο μέλλον. Καμία από τις συναλλαγές δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες.

Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι διεταιρικές πωλήσεις και οι λοιπές διεταιρικές συναλλαγές, μεταξύ της
Εταιρείας, των θυγατρικών της και μελών της διοίκησης, κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης καθώς και τα
διεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 30.06.2018:
Οι παροχές προς τη Διοίκηση σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
(Ποσά σε χιλιάδες €)
Βραχυπρόθεσμες παροχές
- Μισθοί Διευθ. Στελεχών και Αμοιβές Δ.Σ.
- Κόστος κοινωνικής ασφάλισης
- Λοιπές αποζημιώσεις

30/06/2018

Σύνολο

30/06/2017

5,318
175
31
5,525

Παροχές μετά τη λήξη της εργασίας, σχετικές με:
- Προγράμματα καθορισμένων παροχών

10,846
371
37
11,254
-

5,525

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
30/06/2018
4,744
83

9,741
324
-

-

4,826

27
11,281

30/06/2017

10,064
-

23

4,826

10,088

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:
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(Ποσά σε χιλιάδες €)
Πωλήσεις Εμπορευμάτων
Πωλήσεις Εμπορευμάτων
Πωλήσεις Εμπορευμάτων
Πωλήσεις Εμπορευμάτων
Πωλήσεις Εμπορευμάτων
Πωλήσεις Εμπορευμάτων
Πωλήσεις Εμπορευμάτων
Πωλήσεις Εμπορευμάτων
Πωλήσεις Εμπορευμάτων
Πωλήσεις Εμπορευμάτων
Πωλήσεις Εμπορευμάτων
Πωλήσεις Εμπορευμάτων
Πωλήσεις Εμπορευμάτων
Πωλήσεις Εμπορευμάτων
Αγορές Εμπορευμάτων
Αγορές Εμπορευμάτων
Αγορές Εμπορευμάτων
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Πωλήσεις Υπηρεσιών
Αγορές Υπηρεσιών
Αγορές Υπηρεσιών
Αγορές Υπηρεσιών
Αγορές Υπηρεσιών
Αγορές Υπηρεσιών
Αγορές Υπηρεσιών
Αγορές Υπηρεσιών
Αγορές Υπηρεσιών
Αγορές Υπηρεσιών
Αγορές Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL)
ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.
ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε.
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E.
POWER PROJECT
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε.
METKA-EGN Ltd Αγγλίας
ΕΛΙΑ Α.Ε
ΤΑΤΟΙ CLUB
ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε
Μ και Μ Ανώνυμη Εταιρεία Φυσικού Αερίου
ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.
ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.
ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.
ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E.
ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ Β.Ε.Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε.
ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ Α.Ε.
Μ και Μ Ανώνυμη Εταιρεία Φυσικού Αερίου
ΔΕΣΦΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.
SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ
METKA POWER WEST AFRICA LIMITED
ΕΛΙΑ Α.Ε
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL)
ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.
STANMED TRADING LTD
ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E.
Μ και Μ Ανώνυμη Εταιρεία Φυσικού Αερίου
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.
ΕΛΙΑ Α.Ε
ΤΑΤΟΙ CLUB
M-MARITIME Corporation

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο
η

η

από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018

ΟΜΙΛΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Α.Ε. - Μητρική

30/06/2018

30/06/2018
-

28
1
297
9
44,476
2,438
12
18
11
2
3
145
121
140
7,705
112
7,491
2
2
2
9
83
1
311
1
25
50
100
60
1
2
1
2,134
1
29
13
4,277
344
1,479
108
7
12
161
8
1,981
43
3,201

121
140
4,277
2,111
143
3,201
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(Ποσά σε χιλιάδες €)
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές αγαθών και υπηρεσιών

ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.
STANMED TRADING LTD
ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.
ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.
ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε.
ΜΟΒΑΛ Α.Β.Ε.Ε
PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E.
ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ Β.Ε.Α.Ε.
POWER PROJECT
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε.
SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Α.Π.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ
GREEN ENERGY A.E
ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε.
Μ και Μ Ανώνυμη Εταιρεία Φυσικού Αερίου
ΔΕΣΦΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.
Mytilineos International Trading Company AG (MIT Co)
Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ
METKA-EGN Ltd Κύπρου
METKA-EGN Ltd Αγγλίας
METKA-EGN USA LLC
METKA POWER WEST AFRICA LIMITED
METKA RENEWABLE LTD CYPRUS
ΕΛΙΑ Α.Ε
ΤΑΤΟΙ CLUB
M-MARITIME Corporation
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL)
ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.
STANMED TRADING LTD
RDA TRADING
METKA BRAZI SRL
ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E.
POWER PROJECT
ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε.
Μ και Μ Ανώνυμη Εταιρεία Φυσικού Αερίου
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.
METKA-EGN Ltd Κύπρου
ΕΛΙΑ Α.Ε

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο
η

η

από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018

ΟΜΙΛΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
30/06/2018
9,794
46
617
361
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ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Α.Ε. - Μητρική
30/06/2018
709
260
8
4
69
443
16,223
393
49
12,997
569
12,261
55
20,500
170
9
1
157
150
2,966
18,519
1,516
1
182
360
8
21
128,749
175
6
769
752
1,901
623
212
9,794
40
617
1,231
3,709
2,541
3
(335)
2,297
268
27
3,372
500
1,209
500
1
361

V. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΘΕΣΗΣ
Δεν υπάρχουν λοιπά μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο
είτε την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
(ΔΠΧΑ).
ΜΑΡΟΥΣΙ, 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ευάγγελος Μυτιληναίος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο
η

η

από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018
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Γ. Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή
Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής
θέσης της Εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της 30ης Ιουνίου 2018 και τις σχετικές συνοπτικές
εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες
επεξηγηματικές σημειώσεις που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη
για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται
στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ 34»). Η δική μας ευθύνη είναι να
εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την
επισκόπησή μας.

Εύρος επισκόπησης
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410
«Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της
οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή
διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα,
καθώς και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο
εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς δεν μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει
στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν
εκφράζουμε γνώμη ελέγχου.

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο
η

η

από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018
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Συμπέρασμα
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να πιστεύουμε ότι
η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη,
σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μανόλης Μιχαλιός
Α.Μ. ΣΟΕΛ 25131

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο
η

η

από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018
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Δ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις
(βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» την 11η Σεπτεμβρίου 2018 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη
διεύθυνση www.mytilineos.gr σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Αναφορών (ΔΠΧΑ).

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο
η

η

από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018
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1.A Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτο κερδος

7.8, 7.23

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

1/1-30/06/2018 1/1-30/06/2017

1/1-30/06/2018 1/1-30/06/2017

717,134
(574,129)
143,006

811,419
(636,644)
174,775

564,247
(447,137)
117,110

591,446
(472,894)
118,553

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης

18,222
(2,396)
(34,914)
(93)
(15,862)

28,075
(4,565)
(38,185)
(46)
(38,564)

5,728
(1,866)
(27,687)
(5,659)

24,942
(4,039)
(28,822)
(23,464)

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων

107,963

121,490

87,625

87,170

Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα
Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις
Κέρδη προ φόρων

4,301
(21,861)
(2,297)
452
88,559

3,566
(28,776)
(3,000)
212
93,492

2,413
(14,032)
6,038
82,044

5,312
(23,587)
2,373
71,267

(8,502)

(11,374)

(4,806)

(8,125)

80,057
8
80,064

82,118
(779)
81,340

77,238
(19)
77,218

63,142
(295)
62,847

83,882
(3,818)
0.5870
0.5870

80,654
686
0.5644
0.5644

77,218

62,847

Φόρος εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Αποτελέσμα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους
Κατανεμημένα σε:
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Βασικά κέρδη ανά μετοχή
Κέρδη ανά μετοχή

7.11

7.24

0.5404
0.5404

0.4398
0.4398

Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου απο συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA)

145,158

156,547

114,685

112,551

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

107,963

121,490

87,625

87,170

88,559
80,057

93,492
82,118

82,044
77,238

71,267
63,142

Πρ/σμός Kονδ:Λειτ/κά Απ ΠΦ,Χρημ/κών,Eπ/κώνΑπ κ Συν Απ(EBITDA)
Κέρδη προ φόρων
Πλέον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα
Πλέον: Επενδυτικά Αποτελέσματα
Πλέον: Αποσβέσεις
Μερικό Σύνολο
Πλέον: Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα (ΙΙ)

88,559
19,857
(452)
36,668
144,631
527

93,492
28,210
(212)
34,513
156,004
543

82,044
5,581

71,267
15,903

Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA)

145,158

156,547

27,060
114,685

25,381
112,551

114,685

112,551

Οι σημειώσεις στις σελίδες 31 έως 75 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
(*) Ο Όμιλος ορίζει το μέγεθος «EBITDA Ομίλου» ως τα κέρδη/(ζημιές) προ φόρων προσαρμοσμένα για χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα, για συνολικές
αποσβέσεις (ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων) καθώς και για τις επιδράσεις ειδικών παραγόντων όπως

το μερίδιο στα λειτουργικά

αποτελέσματα συγγενών όταν αυτές δραστηριοποιούνται σε έναν από τους Επιχειρηματικούς Τομείς δραστηριότητας του αλλά και τις επιδράσεις απαλοιφών που
πραγματοποιούνται σε συναλλαγές με τις συγγενείς εταιρείες.
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1.B Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου
Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων
μεταγενέστερα:
Συν/κές διαφορές από μετατροπή Οικ.Καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών
Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης αποδιδόμενα σε:
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
1/1-30/06/2018 1/1-30/06/2017

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
1/1-30/06/2018 1/1-30/06/2017

80,064

81,340

77,218

62,847

1,000
32,378
(9,390)
23,989
104,053

(1,300)
(7,496)
2,174
(6,623)
74,717

780
32,378
(9,390)
23,768
100,986

455
(8,076)
2,342
(5,279)
57,568

107,272
(3,219)

73,996
721

100,986

57,568
-

Οι σημειώσεις στις σελίδες 31 έως 75 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
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-

2. Ενδιάμεση Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
30/06/2018

(Ποσά σε χιλιάδες €)

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

31/12/2017

30/06/2018

31/12/2017

Στοιχεία Ενεργητικού
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Υπεραξία Επιχείρησης
Άύλα Περιουσιακά Στοιχεία
Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Επενδύσεις Σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Αποθέματα - Συνολική αξία
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

1,152,529
209,313
233,950

1,136,779
209,313
235,517

801,801

802,834
-

-

23,824
113,975
159
2,440
117,905
1,854,096

134,603
1,863,927

87,721
239,415
17,212
52,707
37
2,440
53,626
1,254,960

166,803
746,934
287,992

158,890
745,856
272,625

150,103
375,976
361,266

140,084
426,155
328,430

357
5,646
174,039
1,381,771
3,235,867

814
15,168
160,940
1,354,292
3,218,219

357
5,646
113,131
1,006,479
2,261,438

814
15,168
88,995
999,645
2,261,950

7.21

138,839
193,312
(9,704)
123,688
(10,012)
986,039
1,422,162
49,935
1,472,097

138,839
193,311
(32,692)
109,767
(10,414)
978,058
1,376,871
54,122
1,430,992

138,604
124,701
(10,398)
(141,181)
3,783
849,613
965,123
965,123

138,604
124,701
(33,387)
(154,606)
3,003
848,768
927,085
927,085

7.10

599,141

598,755

444,856

397,589

-

7.19

7.9
7.18

7.10

Στοιχεία Ενεργητικού

23,372
124,179
163
-

89,117
238,935
17,212
62,097
37
52,074
1,262,305

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπερ Το Άρτιο
Αποθεματικά εύλογης αξίας
Λοιπά αποθεματικά
Αποθεματικά Μετατροπής Ισολογισμού
Αποτελέσματα Εις Νέον
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές
Ίδια Κεφάλαια
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία

-

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη
χρήση

4,227

-

4,227

174,402

181,096

131,769

140,525

16,767

17,283

14,471

14,994

82,051

82,273

65,116

63,901

7.17

13,581
885,942

13,564
897,198

12,422
668,634

12,352
633,588

7.20

594,812
60,690
55,523

575,331
43,510
95,998

448,589
53,693
1,044

444,610
34,210
75,492

39,442
23,297
104,064
877,828

34,327
58,530
82,331
890,028

17,332
22,732
84,291
627,682

22,202
57,964
66,800
701,278

1,763,770
3,235,867

1,787,226
3,218,219

1,296,316
2,261,438

1,334,865
2,261,950

7.10
7.10

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις

Οι σημειώσεις στις σελίδες 31 έως 75 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
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3. Ενοποιημένη Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Αναπροσαρμοσμένα Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου
2017,σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει δημοσίευσηςΜεταβολή ιδίων κεφαλαίων
Διανοµή Μερισµάτων
Μεταφορά σε αποθεµατικά
Μεταβολή Κεφαλαίων από Πώληση θυγατρικής
Μεταβολή λόγω απορρόφησης θυγατρικής
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:
Συν/κές διαφορές από μετατροπή Οικ.Καταστάσεων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 2018 ,σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ βάσει δημοσίευσηςΠροσαρμογές λόγω εφαρμογής ΔΠΧΑ 9
Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο κατα την 1η Ιανουαρίου 2018

210,195

-

(4,073)

-

(16,884)
(16,884)
-

-

-

-

-

-

(8,089)
2,346
(5,743)

25,196
25,196

-

104,627

(15,040)

-

-

662
31,073
31,735
-

Σύνολο

580,029

989,382

(4,510)
(662)
2,765
220,573
218,166
80,654

(4,510)
2,765
259,958
258,214
80,654

455

(2,031)

592
(172)
875

(2,031)

241

80,894

(1,335)
-

(7,496)
2,174
73,996

Μη
ελέγχουσες
συμμετοχές

Σύνολο

294,869

1,284,251

311
(244,790)
(244,479)
686

35

(4,510)
3,076
15,168
13,735
81,340

(1,300)
-

721

(7,496)
2,174
74,717

138,839

193,311

(9,816)

137,238

(17,071)

879,090

1,321,591

51,111

1,372,703

138,839

193,311

(32,692)

109,767

(10,414)

978,058

1,376,871

54,122

1,430,992

138,839

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων
Διανοµή Μερισµάτων
Μεταφορά σε αποθεµατικά
Μεταβολή από Εξαγορά μεριδίου θυγατρικής
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:
Συν/κές διαφορές από μετατροπή Οικ.Καταστάσεων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών
Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης
Υπόλοιπο τέλους 30/06/2018

Αποθεματικά
Λοιπά
Υπέρ Το Άρτιο
εύλογης αξίας αποθεματικά

113,643

Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών
Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης
Υπόλοιπο τέλους 30/06/2017

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Αποθεματικά
Αποτελέσματα
Μετατροπής
Εις Νέον
Ισολογισμού

Μετοχικό
κεφάλαιο

138,839

193,311

(32,692)

109,767

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32,378
(9,390)
22,988
(9,704)

-

193,312

(10,414)

-

-

13,920
13,920
-

123,688

(17,223)
960,835
(45,725)
(13,920)
967
(58,679)
83,882

402

-

402
(10,012)

83,882
986,039

(17,223)
1,359,648
(45,725)
967
(44,758)
83,882

402
32,378
(9,390)
107,272
1,422,162

54,122
(967)
(967)
(3,818)

598
(3,219)
49,935

(17,223)
1,413,769
(45,725)
(45,725)
80,064

1,000
32,378
(9,390)
104,053
1,472,097

Οι σημειώσεις στις σελίδες 31 έως 75 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
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4. Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 2017,σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ βάσει δημοσίευσηςΜεταβολή ιδίων κεφαλαίων
Διανοµή Μερισµάτων
Μεταβολή λόγω απορρόφησης θυγατρικής
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:
Συν/κές διαφορές από μετατροπή Οικ.Καταστάσεων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών
Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης
Υπόλοιπο τέλους 30/06/2017

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
Αποθεματικά
Αποθεματικά
Λοιπά
Αποτελέσματα
Υπέρ Το Άρτιο
Μετατροπής
εύλογης αξίας αποθεματικά
Εις Νέον
Ισολογισμού

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 2018,σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ βάσει δημοσίευσηςΠροσαρμογές λόγο εφαρμογής ΔΠΧΑ 9
Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο κατα την 1η Ιανουαρίου 2018
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων
Διανοµή Μερισµάτων
Μεταφορά σε αποθεµατικά
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:
Συν/κές διαφορές από μετατροπή Οικ.Καταστάσεων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών
Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης
Υπόλοιπο τέλους 30/06/2018

113,408

141,585
-

-

3,492

-

(16,884)
(16,884)
-

(4,767)
(4,767)
-

-

-

-

-

-

13
(4)
464
(147,675)

25,196
25,196

(151,630)
(151,630)
455

138,604

124,701

(8,089)
2,346
(5,743)
(10,511)

138,604

124,701

(33,387)

(154,606)

3,003

(33,387)

(154,606)

3,003

138,604

138,604

124,701

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32,378
(9,390)
22,988
(10,398)

(141,181)

124,701

13,425
13,425
-

-

225,821

484,306

-

(3,896)
496,986
493,089
62,847

(3,896)
348,900
345,003
62,847

-

-

-

62,847
781,757

848,768

927,085

-

(17,223)
831,545

(17,223)
909,862

-

(45,725)
(13,425)
(59,150)
77,218

(45,725)
(45,725)
77,218

-

77,218
849,613

Οι σημειώσεις στις σελίδες 31 έως 75 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
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(8,076)
2,342
57,568
886,878

780

780
3,783
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780
32,378
(9,390)
100,986
965,123

5. Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
1/1-30/06/2018

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες
Καθαρές ταμειακές ροές από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες
Καθαρές ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες λειτουργικές δρ/τες

7.27

1/1-30/06/2017

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
1/1-30/06/2018

1/1-30/06/2017

75,715
(16,101)
(84)
59,530
82
59,612

110,518
(14,930)
(1,141)
94,446
(596)
93,850

40,247
(10,543)
29,704
29,704

78,813
(17,367)
(977)
60,469
(136)
60,333

(42,996)
(3,559)
478
157
(564)
(175)
836
301
1,711
(21)
(43,832)
(43,832)

(78,330)
(1,905)
(18)
700
4
1,662
(2,018)
49
(79,855)
(79,855)

(17,280)
(1,628)
145
6,284
(564)
832
1,286
1,711
(9,213)
(9,213)

(15,599)
(130)
1
147
379
(2,018)
49
(17,171)
(17,171)

(43,259)
260,314
(301,679)
81,954
(2,670)
(2,670)

(3)
(3,955)
438,710
(519,637)
(25,225)
(110,110)
(110,110)

(41,372)
177,451
(214,216)
81,784
3,647
3,647

(3,355)
422,447
(507,376)
(37,406)
(125,691)
(125,691)

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα απορροφούμενων εταιρειών
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

13,109
160,940

24,137
88,995

(10)
174,039

(96,115)
197,884
(1,052)
100,717

113,131

(82,528)
336
134,979
(26)
52,761

Υπόλοιπο διαθεσίμων
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

174,039
174,039

100,717
100,717

113,131
113,131

52,761
52,761

Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες επενδυτικές δρ/τες
Αγορές ενσώματων παγίων
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις ενσώματων παγίων
Μερίσματα εισπραχθέντα
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Αγορά /Πώληση θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής)
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Εισπραξεις /(Επιστροφές) Επιχορηγήσεων
Λοιπά
Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες
Καθαρές ταμειακές ροές από διακοπείσες επενδυτικές δραστηριότητες
Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες επενδυτικές δρ/τες
Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες χρηματοδοτικές δρ/τες
Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης
Μερίσματα πληρωθέντα
Δάνεια αναληφθέντα
Αποπληρωμή δανεισμού
Λοιπά
Καθαρές Ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρές Ταμειακές ροές από διακοπείσες χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες χρηματοδοτικές δρ/τες

-

Οι σημειώσεις στις σελίδες 31 έως 75 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
Στις ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας και συγκεκριμένα στη γραμμή «Λοιπά», περιλαμβάνονται αποπληρωμές
χρηματοδοτήσεων στα πλαίσια εμπορικών συμφωνιών.
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6. Πληροφορίες για τον Όμιλο
Η Εταιρεία Μυτιληναίος είναι ανώνυμη εταιρεία και αποτελεί τη μητρική εταιρεία του Ομίλου. Ιδρύθηκε το 1908 στην
Αθήνα και σήμερα η τρίτη γενεά της οικογένειας Μυτιληναίος διοικεί, με την συμμετοχή ομάδας επαγγελματιών
διεθνούς εκπαίδευσης.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας οι δραστηριότητες του Ομίλου έχουν επεκταθεί σταδιακά από τους
παραδοσιακούς τομείς του διεθνούς εμπορίου μετάλλων - μεταλλευμάτων και τη μεταλλουργία στους τομείς των
Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών και Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου ενέργειας. Στόχος είναι η ανάπτυξη των
συνεργιών μεταξύ των τριών διαφορετικών τομέων δραστηριότητας αναθέτοντας τον ρόλο της διοικήσεως και της
χάραξης της στρατηγικής στην Μυτιληναίος Α.Ε. - Όμιλος Επιχειρήσεων.
Η έδρα του Ομίλου, βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, (οδός Πατρόκλου 5-7, Τ.Κ. 151 25). Οι μετοχές της Εταιρείας
εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 1995.
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2018
(συμπεριλαμβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για την περίοδο 30 Ιουνίου 2017), εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στις
11.09.2018.
Φύση Δραστηριοτήτων
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας οι δραστηριότητες της Εταιρείας έχουν επεκταθεί σταδιακά από τους
παραδοσιακούς τομείς του διεθνούς εμπορίου μετάλλων - μεταλλευμάτων και τη μεταλλουργία στους τομείς των
Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών και Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου ενέργειας. Στόχος είναι η ανάπτυξη των
συνεργιών μεταξύ των τριών διαφορετικών τομέων δραστηριότητας αναθέτοντας τον ρόλο της διοικήσεως και της
χάραξης της στρατηγικής στην Μυτιληναίος Α.Ε. - Όμιλος Επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με την από 01-06-2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ο εταιρικός
της σκοπός έχει τροποποιηθεί ως εξής:
1. Σκοπός της εταιρείας είναι:
α. Η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, β. Η παραγωγή και κατασκευή στην Ελλάδα αλουμίνας και
αλουμινίου και η εμπορία τους σε οποιαδήποτε χώρα, γ. Η βιομηχανική παραγωγή μεταλλικών κατασκευών παντός
είδους, δ. Η σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε εν γένει πηγή, ε. Η παραγωγή, η εμπορία, η προμήθεια, η μεταφορά και διανομή
ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, στ. Η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών κατασκευής, επισκευής και διαλύσεως
πλοίων και εν γένει αμυντικού υλικού, ζ. Η παραγωγή, εξόρυξη, απόκτηση, αποθήκευση, αεριοποίηση, μεταφορά,
διανομή και μεταβίβαση (συμπεριλαμβανομένης της πώλησης/προμήθειας) φυσικού αερίου, η. Η εκπόνηση
μελετών, εκτέλεση κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως, εργασιών
συναρμολογήσεως και εγκαταστάσεως των υπό της Εταιρείας παραγομένων κατασκευών και προϊόντων στην Ελλάδα
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και το εξωτερικό, θ. Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση υδραυλικών, αποχετευτικών και άλλων συναφών
εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς της Εταιρείας ή/και τρίτων που συνεργάζονται με αυτήν, ι. Η
παραγωγή και πώληση ατμού, νερού (ενδεικτικά απιονισμένου, πυρόσβεσης κλπ) καθώς επίσης, ια. Η παροχή
διαφόρων υπηρεσιών προς τρίτους που συνεργάζονται με την Εταιρεία, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες α)
αντιρρύπανσης, β) πυρόσβεσης, γ) παρακολούθησης και καταγραφής της ποιότητας ατμόσφαιρας, δ) συλλογής,
μεταφοράς, διάθεσης και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και ομβρίων λυμάτων κλπ, ιβ. Η εκπόνηση
μελετών σκοπιμότητας, παραγωγικών διαδικασιών, εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και
θερμότητας κάθε είδους, ιγ. Η αγορά, ανέγερση, πώληση και μεταπώληση ακινήτων και η ιδιοκτησία, μίσθωση,
εκμίσθωση, υπομίσθωση, εγκατάσταση, διαμόρφωση και εκμετάλλευση μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων,
εργοστασίων και βιομηχανικών καταστημάτων, ιδ. Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών στους τομείς της οργάνωσης,
διοίκησης και διεύθυνσης επιχειρήσεων, διοικητικής υποστήριξης, διαχείρισης κινδύνων, συστημάτων
πληροφορικής, χρηματοοικονομικής διαχείρισης, ιε. Η παροχή υπηρεσιών σχετικά με την έρευνα αγοράς, την
ανάλυση επενδυτικών προγραμμάτων, την εκπόνηση μελετών και σχεδίων, την ανάθεση, εποπτεία και διαχείριση
σχετικών εργασιών, τη διαχείριση κινδύνων και στρατηγικό προγραμματισμό, την ανάπτυξη και οργάνωσή, και ιστ. η
διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας, που είτε σχετίζεται άμεσα
ή έμμεσα με τους παραπάνω σκοπούς της Εταιρείας.

7. Πρόσθετες πληροφορίες και επεξηγήσεις
7.1 Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και λογιστικές αρχές
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2018 (εφεξής οι «οικονομικές
καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Αναφορών («ΔΠΧΑ») όπως
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες
οικονομικές καταστάσεις». Δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης
εφαρμογής τους. Επίσης, οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους όπως
αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες,
την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικών Αναφορών (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
(IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) της
IASB.

Διακοπείσες δραστηριότητες
Η Εταιρεία Μυτιληναίος Α.Ε. εμφανίζει χωριστά το αποτέλεσμα από διακοπείσα δραστηριότητα σύμφωνα με όσα
περιγράφονται παρακάτω.
Το 2009 εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση & Διακοπείσες
Εκμεταλλεύσεις», παρουσιάστηκαν χωριστά τα περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι υποχρεώσεις της θυγατρικής
Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2018

38

εταιρείας SOMETRA S.A., για την οποία αποφασίστηκε στις 26 Ιανουαρίου 2009 η προσωρινή αναστολή της
παραγωγικής δραστηριότητας του εργοστασίου παραγωγής Ψευδάργυρου – Μολύβδου στη Ρουμανία, ενώ
ταυτόχρονα εμφανίστηκε χωριστά και το αποτέλεσμα από τη διακοπείσα δραστηριότητα στην κατάσταση
αποτελεσμάτων. Δεδομένων των τότε παγκόσμιων οικονομικών συγκυριών, δεν κατέστησαν δυνατά εναλλακτικά
σενάρια για τη μελλοντική αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής εταιρείας.
Συνακόλουθα από το 2011, εφαρμόζοντας την παράγραφο 13 του ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία κατεχόμενα
προς πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις», η δραστηριότητα του Ψευδάργυρου – Μολύβδου («SOMETRA S.A.»)
δεν θεωρείτο πλέον περιουσιακό στοιχείο κατεχόμενο προς πώληση αλλά προς εγκατάλειψη και τα περιουσιακά
στοιχεία της δραστηριότητας επανήλθαν στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ενώ ταυτόχρονα συνέχισε να εμφανίζει
χωριστά το αποτέλεσμα από τη διακοπείσα δραστηριότητα στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Την 31/12/2015 η θυγατρική εταιρεία SOMETRA S.A., εισέφερε μέσω απόσχισης τον κλάδο παραγωγής ψευδαργύρου
και Μολύβδου καθώς και των υποπροϊόντων τους στην νεοϊδρυθείσα για τον σκοπό αυτό θυγατρική της εταιρεία
Reycom Recycling (REYCOM). Ο εν λόγω μετασχηματισμός πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης που
επιχειρεί η Εταιρεία αναφορικά με τη διακοπείσα δραστηριότητα Ψευδαργύρου και Μολύβδου και συγκεκριμένα
στα πλαίσια της πρόθεσής της να αναπτύξει τη δραστηριότητα ανακύκλωσης υπολειμμάτων μεταλλουργικής
κατεργασίας με στόχο την παραγωγή οξειδίων ψευδαργύρου(Zn) και Μολύβδου(Pb). Στο ίδιο πλαίσιο την 29/11/2016
ολοκληρώθηκε η διασυνοριακή συγχώνευση της θυγατρικής REYCOM και της θυγατρικής εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑτΕ).
To νόμισμα παρουσίασης είναι το Ευρώ (νόμισμα της χώρας έδρας της Μητρικής του Ομίλου) και όλα τα ποσά
εμφανίζονται σε χιλιάδες Ευρώ εκτός όπου ορίζεται διαφορετικά.
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση με αυτές
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες δημοσιευθείσες ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2017.
7.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί
σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική
από την 01/01/2018 ή μεταγενέστερα.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2018)
Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο Πρότυπο
περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό
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μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές» απομείωσης, και επίσης, μία ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την
λογιστική αντιστάθμισης. Ο Όμιλος εξέτασε την επίδραση του νέου προτύπου στις Οικονομικές Καταστάσεις.
Αναλυτική αναφορά σχετικά διενεργείται στη Σημείωση 7.4.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2018)
Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω Πρότυπο είναι
πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων σύμφωνα με τις αρχές τόσο
των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP). Οι βασικές αρχές στις οποίες
βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με σημαντικό μέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο
αναμένεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την
επίλυση θεμάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας
πρόσθετες γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. Το νέο Πρότυπο
έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18 «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες
Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα. Ο Όμιλος εξέτασε την επίδραση του νέου προτύπου στις Οικονομικές
Καταστάσεις. Αναλυτική αναφορά σχετικά διενεργείται στη Σημείωση 7.4.
Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν
μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω
αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία
σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς
προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική
στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Ο Όμιλος εξέτασε την επίδραση του νέου προτύπου στις Οικονομικές
Καταστάσεις. Αναλυτική αναφορά σχετικά διενεργείται στη Σημείωση 7.4.
Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής βασιζόμενων σε Συμμετοχικούς
Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 2. Σκοπός της εν
λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό συγκεκριμένων τύπων
συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει τις
απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης
στην επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται με μετρητά, τον
λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα
χαρακτηριστικό διακανονισμού σε συμψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία
τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία
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μεταβάλλει την ταξινόμηση της συναλλαγής από διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς
τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4
Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός των εν λόγω
τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρισμός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων λόγω της διαφορετικής
ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα και του υπό έκδοση Προτύπου για τις
ασφαλιστικές συμβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονομικές
οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται με ασφάλιση να αναβάλλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9
έως το 2021 («προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες ασφαλιστικών συμβάσεων να
αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις ζημιές, τη μεταβλητότητα που ενδέχεται να
προκύψει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις
(«προσέγγιση επικάλυψης»). Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.
Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2018)
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016», η οποία
αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις
ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν και έχουν εφαρμογή για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 1: Διαγραφή των
βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: Επιμέτρηση μίας συγγενούς
ή μίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες κατηγορίες» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 40. Σκοπός
των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να
καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον
υπάρχει μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) μία τέτοια μεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιελάμβανε
την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν
λόγω μεταβολή στη χρήση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.
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ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)
Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22. Η εν λόγω Διερμηνεία
περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την
παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ. συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωμή
προκαταβολικά. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.

7.3 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε
ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του έργου του
IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο
μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή
σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη
αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τη μίσθωση. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του
Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την
01/01/2019.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 9. Βάσει των
υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα επιμετρούσε ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο
του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της
«αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές ροές οι οποίες δεν
αποτελούνται μόνο από πληρωμές κεφαλαίου και τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονομικές οντότητες
επιτρέπεται να επιμετρούν συγκεκριμένα προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική
απόδοση στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον πληρείται μία
συγκεκριμένη προϋπόθεση. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με
ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019.
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Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 28. Σκοπός
των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό των μακροπρόθεσμων
συμμετοχών σε μία συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του
ΔΠΧΑ 9. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2019)
Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017», η οποία
αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις
ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 - ΔΠΧΑ
11: Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12:
Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήματος από πληρωμές για χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των ιδίων
κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: Κόστη δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω
στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19, βάσει
των οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές κατά
τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την εναπομένουσα περίοδο μετά
την τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός προγράμματος καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν
λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων και η παροχή περισσότερο
χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες αυτών. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)
Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το ΔΛΠ 12 «Φόροι
Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει
τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει
τις επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται
οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Ο Όμιλος θα εξετάσει την
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επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης
και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο
Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την
επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και
γνωστοποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του
ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εννοιολογικό
Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων του ενεργητικού
και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των
κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις
σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την
επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές
αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των
εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο
αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων
των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021)
Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα
ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου
στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων,
συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο
Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ
οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να
εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές
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συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
7.4 Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες».
Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», ΔΛΠ 18 «Έσοδα» και όλες τις Διερμηνείες που
σχετίζονται με τα έσοδα από συμβάσεις με πελάτες, εκτός αν αυτές οι συμβάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
άλλων προτύπων.
Η βασική αρχή του εν λόγω Προτύπου, είναι ότι μία οικονομική οντότητα αναγνωρίζει έσοδα προκειμένου να
απεικονίσει τη μεταβίβαση των υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες της, σε ένα ποσό που αντικατοπτρίζει
το αντάλλαγμα που αναμένει ότι δικαιούται για τα εν λόγω αγαθά ή υπηρεσίες. Μία οικονομική οντότητα θα
αναγνωρίζει έσοδα σύμφωνα με αυτήν την βασική αρχή, εφαρμόζοντας ένα μοντέλο πέντε βημάτων.
Την 1 Ιανουαρίου 2018, ο Όμιλος και η Εταιρία υιοθέτησαν το ΔΧΠΑ 15, εφαρμόζοντας το παρόν Πρότυπο
αναδρομικά, με την σωρευτική επίδραση της αρχικής εφαρμογής να αναγνωρίζεται κατά την ημερομηνία της αρχικής
εφαρμογής. Συνεπώς, αναγνώρισε την επίδραση από τη μετάβαση σωρευτικά στον λογαριασμό «Αποτελέσματα εις
Νέον» ενώ τα συγκριτικά ποσά δεν επαναδιατυπώθηκαν. Εντούτοις, ο Όμιλος και η Εταιρία δεν είχαν καμία επίδραση
στην κερδοφορία ή την χρηματοοικονομική θέση τους κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΧΠΑ 15, με αποτέλεσμα να
μην γίνει καμία προσαρμογή στα «Αποτελέσματα εις Νέον».
Τα έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας προέρχονται κυρίως από τα Κατασκευαστικά Συμβόλαια Έργων (Τομέας
Κατασκευών) και την πώληση αγαθών και υπηρεσιών (Τομείς Μεταλλουργίας και Ηλεκτρικής ενέργειας).
Ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν έσοδα όταν (ή καθώς) εκπληρώνουν μία δέσμευση εκτέλεσης, μεταβιβάζοντας
ένα υποσχόμενο αγαθό ή μία υπηρεσία (δηλαδή ένα στοιχείο του ενεργητικού) σε έναν πελάτη. Ένα στοιχείο του
ενεργητικού μεταβιβάζεται όταν (ή καθώς) ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο του στοιχείου αυτού. Ο πελάτης αποκτά τον
έλεγχο ενός στοιχείου του ενεργητικού (αγαθού ή υπηρεσίας), όταν μπορεί να κατευθύνει τη χρήση του και να
λαμβάνει ουσιαστικά όλα τα υπολειπόμενα οφέλη από αυτό.
Το ποσό του εσόδου που αναγνωρίζεται, είναι το ποσό που κατανέμεται στη δέσμευση εκτέλεσης της σύμβασης που
έχει εκπληρωθεί. Η δέσμευση εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να εκπληρωθεί είτε σε μία συγκεκριμένη χρονική
στιγμή είτε με την πάροδο του χρόνου. Για τις δεσμεύσεις εκτέλεσης που εκπληρώνονται με την πάροδο του χρόνου,
ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν έσοδα με την πάροδο του χρόνου , επιλέγοντας την πιο κατάλληλη μέθοδο
επιμέτρησης της προόδου ως προς την εκπλήρωση της κάθε δέσμευσης εκτέλεσης. Οι κατάλληλες μέθοδοι
επιμέτρησης της προόδου περιλαμβάνουν τόσο μεθόδους βάσει των εκροών (output methods) όσο και μεθόδους
βάσει των εισροών (input methods).
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ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα»
ΤΟ ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και
Αποτίμηση» για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018, με τις βασικές πρόνοιές του να
περιλαμβάνουν την ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών μέσων, την απομείωση και τη λογιστική
αντιστάθμισης.
Ο Όμιλος και η Εταιρεία εφάρμοσαν το νέο πρότυπο από την 01/01/2018 αναδρομικά, χωρίς να αναθεωρήσουν τις
συγκριτικές πληροφορίες των προηγούμενων ετών. Ως εκ τούτου, οι προσαρμογές που προέκυψαν από τη νέα
ταξινόμηση και τους νέους κανόνες απομείωσης δεν εμφανίζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της
31/12/2017, αλλά αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Χρηματοοικονομική Θέση έναρξης της 01/01/2018.

Ταξινόμηση και επιμέτρηση
Το ΔΠΧΑ 9 εξαλείφει τις προηγούμενες κατηγορίες του ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία:
διακρατούμενα ως τη λήξη, δάνεια και απαιτήσεις και διαθέσιμα προς πώληση. Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 δεν είχε
επίδραση στις λογιστικές πολιτικές του Ομίλου που αφορούν χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Η επίδραση του
ΔΠΧΑ 9 στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού παρουσιάζεται
παρακάτω.
Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, τα χρηματοοικονομικά μέσα μεταγενέστερα επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, στο αποσβεσμένο κόστος, ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων. Η
ταξινόμηση βασίζεται σε δύο κριτήρια:
•

το επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού, δηλαδή εάν
στόχος είναι η διακράτηση με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών ή η είσπραξη συμβατικών
ταμειακών ροών καθώς και η πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και

•

εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού συνίστανται
αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου («SPPI» κριτήριο).

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού (επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους) τα οποία ο Όμιλος είχε
χαρακτηρίσει ως διαθέσιμα προς πώληση με βάσει το ΔΛΠ 39, πλέον ταξινομούνται ως λοιπά χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού και θα επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών
εισοδημάτων. Οι μεταβολές από την αποτίμηση των συμμετοχικών τίτλων περιλαμβάνονται στα στοιχεία που δεν θα
ταξινομηθούν μελλοντικά στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ΔΠΧΑ 9, επιτρέπει στις οντότητες την αμετάκλητη
επιλογή να επιμετρούν μια επένδυση σε συμμετοχικό τίτλο ο οποίος δεν διακρατείται για διαπραγμάτευση στην
εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν
συμμετοχικούς τίτλους, τους οποίους ο Όμιλος δεν είχε αμετάκλητα επιλέξει να ταξινομεί στην κατάσταση συνολικού
εισοδήματος κατά την αρχική αναγνώριση τους ή μεταβίβαση. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης χρεόγραφα
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των οποίων οι ταμειακές ροές δεν πληρούν το SPPI κριτήριο ή ο Όμιλος δεν τους κατέχει στα πλαίσια ενός
επιχειρηματικού μοντέλου με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών, ή την είσπραξη συμβατικών
ταμειακών ροών και την πώλησή τους. Το κέρδος ή ζημία από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη
αξία μέσω αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

Απομείωση
Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 οδήγησε σε αλλαγή της λογιστικής αντιμετώπισης των ζημιών απομείωσης για τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς αντικατέστησε το χειρισμό του ΔΛΠ 39 για αναγνώριση
πραγματοποιηθέντων ζημιών με την αναγνώριση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών.
Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία και απαιτήσεις από πελάτες: Ο Όμιλος εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση
του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, σύμφωνα με την οποία, η πρόβλεψη ζημιάς
επιμετράται πάντοτε σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής για τις απαιτήσεις
από πελάτες και τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία. Για τον προσδιορισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών
σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, ο Όμιλος χρησιμοποιεί πίνακα προβλέψεων πιστωτικής ζημιάς με βάση την
ενηλικίωση των υπολοίπων, βασιζόμενο στα ιστορικά στοιχεία του Ομίλου για πιστωτικές ζημιές, προσαρμοσμένο
για μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες και το οικονομικό περιβάλλον. Ειδικά για τον προσδιορισμό
των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών αναφορικά με τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία, λαμβάνεται υπόψη ο
εκτιμώμενος ρυθμός πρόωρης διακοπής συμβάσεων, το ύψος των ρητρών σε περίπτωση πρόωρης διακοπής καθώς
και το σχετικό ποσοστό εισπραξιμότητας. Η πρόβλεψη ζημιάς για τον Όμιλο και την Εταιρεία αυξήθηκε κατά € 17,2
εκ. την 01/01/2018. Η αύξηση της πρόβλεψης είχε ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη προσαρμογή του «Αποτελέσματα
εις Νέον».

Λογιστική Αντιστάθμισης
Κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής του προτύπου, όλες οι υφιστάμενες σχέσεις αντιστάθμισης του Ομίλου,
μπορούν να χαρακτηριστούν ως συνεχιζόμενες και ως εκ τούτου η εφαρμογή του νέου προτύπου δεν είχε αντίκτυπο
στις οικονομικές καταστάσεις. Οι πολιτικές του Ομίλου για τη διαχείριση του κινδύνου είναι εναρμονισμένες με τις
απαιτήσεις του νέου προτύπου και η λογιστική αντιστάθμισης κινδύνων συνεχίζει να εφαρμόζεται.
Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία στο βαθμό που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως αποτελεσματικά μέσα
αντιστάθμισης κινδύνου, επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων.
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Υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 από τον Όμιλο και την Εταιρεία
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις αναπροσαρμογές που έγιναν για κάθε ξεχωριστή γραμμή της Κατάστασης
Οικονομικής Θέσης λόγω της εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9. Τυχόν γραμμές οι οποίες δεν επηρεάστηκαν
από τις αλλαγές που επέφερε το νέο πρότυπο δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα.

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Απόσπασμα Κατάστασης Οικονομικής Θέσης

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
31/12/2017

Δ.Π.Χ.Α. 9

1/1/2018

163

(163)

0

0

163

163

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις

745.856

(16.734)

729.121

Λοιπές Απαιτήσεις

272.625

(489)

272.136

Αποτελέσματα Εις Νέον

978.058

(17.223)

960.835

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Διαθέσιμα προς Πώληση
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Απόσπασμα Κατάστασης Οικονομικής Θέσης

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
31/12/2017

Δ.Π.Χ.Α. 9

1/1/2018

37

(37)

0

0

37

37

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις

426.155

(16.734)

409.420

Λοιπές Απαιτήσεις

328.430

(489)

327.941

Αποτελέσματα Εις Νέον

848.768

(17.223)

831.545

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Διαθέσιμα προς Πώληση
Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού

7.5 Προσδιορισμός κονδυλίου «Λειτουργικά αποτελέσματα προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών
Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων» (EBITDA Ομίλου)
Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ) δεν ορίζουν το περιεχόμενο εταιρικών
χρηματοοικονομικών μεγεθών (proforma figures), όπως το EBITDA, και συνεπώς ο Όμιλος ορίζει τα μεγέθη αυτά με
τέτοιο τρόπο ώστε να απεικονίζει ορθότερα τη λειτουργική του απόδοση όπως αυτή προκύπτει από τους
επιχειρηματικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται. Ο Όμιλος ορίζει το μέγεθος «EBITDA Ομίλου» ως τα
αποτελέσματα προ φόρων προσαρμοσμένα για χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα, για συνολικές
αποσβέσεις (ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων) καθώς και για τις επιδράσεις ειδικών
παραγόντων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί το «EBITDA Ομίλου», προσαρμοσμένα για ειδικούς παράγοντες, ως ένα
εσωτερικό δείκτη απόδοσης της διαχείρισης των λειτουργικών δραστηριοτήτων του.
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Οι ειδικοί αυτοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του EBITDA του Ομίλου Μυτιληναίου είναι
οι εξής:
α) Το μερίδιο του Ομίλου στο EBITDA συνδεδεμένων εταιρειών όταν αυτές δραστηριοποιούνται σε κύριο
επιχειρηματικό τομέα της δραστηριότητάς του και
β) Το κέρδος του Ομίλου από κατασκευή παγίων για λογαριασμό θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών όταν αυτές
δραστηριοποιούνται σε κύριο επιχειρηματικό τομέα της δραστηριότητάς του.
Σημειώνεται ότι, στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου, όπως αυτή καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο ΔΛΠ 1 και σύμφωνα με το ΔΛΠ 28 περιλαμβάνεται το κέρδος του Ομίλου από κατασκευή παγίων για λογαριασμό
θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κύριο επιχειρηματικό τομέα δραστηριότητας του
διαγράφεται κατά την ενοποίηση. Ο λόγος για αυτό είναι ότι η ανάκτηση του παραπάνω ποσού σε επίπεδο καθαρής
κερδοφορίας Ομίλου θα πραγματοποιηθεί μέσω ανάλογων θετικών προσαρμογών στις αποσβέσεις. Κατά συνέπεια,
για τον υπολογισμό του EBITDA (λειτουργικού αποτελέσματος προ αποσβέσεων) ο Όμιλος δεν διαγράφει το κέρδος
κατασκευής παγίων καθώς η ανάκτηση του μέσα από τη χρήση τους αναμένεται να εμφανιστεί μόνο στα
αποτελέσματα μετά αποσβέσεων.
Ο Όμιλος δηλώνει ότι ο τρόπος που υπολογίζει το EBITDA μπορεί να διαφέρει από τον τρόπο που ο υπολογισμός
αυτός γίνεται από άλλες εταιρείες / Ομίλους, τηρείται ωστόσο με συνέπεια σε όλες τις Οικονομικές Καταστάσεις που
δημοσιεύει, αλλά και σε κάθε άλλη χρηματοοικονομική ανάλυση δημοσιοποιεί. Συγκεκριμένα, στα
χρηματοοικονομικά αποτελέσματα περιλαμβάνονται μόνο χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα τόκων, ενώ τα
επενδυτικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν: κέρδη/ ζημιές χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων, αποτίμηση

χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία, μερίδιο αποτελέσματος σε

συνδεδεμένες εταιρείες και κέρδη από πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων όπως η διάθεση θυγατρικών ή/ και
συνδεδεμένων εταιρειών.
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7.6 Δομή του Ομίλου και μέθοδος ενοποίησης εταιρειών
Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, είναι οι εξής:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

ΟΝΟΜΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ,
ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.
RODAX ROMANIA SRL
ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.
DROSCO HOLDINGS LIMITED
BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS TKT A.E
ΜΕΤΚΑ BRAZI SRL
POWER PROJECTS
ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
ΔΕΣΦΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε.
SOMETRA S.A.
STANMED TRADING LTD
MYTILINEOS FINANCE S.A.
RDA TRADING
MYTILINEOS BELGRADE D.O.O.
MYVEKT INTERNATIONAL SKOPJE
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.
MYTILINEOS INTERNATIONAL COMPANY AG "MIT Co"
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
DELTA PROJECT CONSTRUCT SRL
ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΥΔΡΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ &
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε.(ΕΝ.ΔΥ.Α.Ε.)
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε.
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚOΜΠΙ Α.Ε.
ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε.
SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε
GREEN ENERGY A.E.
ΜΟΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (πρώην ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ
Α.Ε. Α.Π.Ε.)
ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (πρώην
ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.)
ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ Α.Ε. Α.Π.Ε.
ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ Α.Ε. Α.Π.Ε.
ΧΟΡΤΕΡΟΥ Α.Ε. Α.Π.Ε.
ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ Α.Ε. Α.Π.Ε.
ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ Α.Ε. Α.Π.Ε.
ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Ε. Α.Π.Ε.
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ΧΩΡΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ελλάδα
Ελλάδα
Ρουμανία
Ελλάδα
Κύπρος
Ελλάδα
Ρουμανία
Τουρκία
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ρουμανία
Κύπρος
Λουξεμβούργο
Νήσοι Guernsey
Σερβία
Π.Γ.Δ.Μ.
Λουξεμβούργο
Ελβετία
Ελλάδα
Ρουμανία
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Βουλγαρία
Ελλάδα

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΜΗΤΡΙΚΗΣ
Μητρική
99.98%
100.00%
83.50%
83.50%
62.63%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
92.79%
100.00%
100.00%
100.00%
92.79%
100.00%
100.00%
100.00%
Κοινή Διοίκηση
95.01%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
80.00%
80.20%
80.20%
80.20%
80.20%
80.20%
80.20%
80.20%
100.00%
80.20%
80.20%
100.00%
100.00%
80.00%
100.00%

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση

Ελλάδα

100.00%

Ολική Ενοποίηση

Ελλάδα

100.00%

Ολική Ενοποίηση

Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση

50

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

ΟΝΟΜΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ,
ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ
ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ Α.Ε. Α.Π.Ε.
ΛΟΓΓΑΡΙΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.
ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε.
ΚΕΡΑΣΟΥΔΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΓΟΣΤΥΛΙΑΣ Α.Ε. Α.Π.Ε.
Μ&Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Κ/Ξ ΜΕΤΚΑ – ΤΕΡΝΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E.
ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. Α.Π.Ε.
ΑΝΕΜΟΡΟΗ Α.Ε. Α.Π.Ε.
PROTERGIA ENERGY A.E.
SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. (πρώην ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε.
ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε.
METKA RENEWABLES LIMITED
ΙΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η.Ε.
ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ
RIVERA DEL RIO
METKA-EGN LTD
METKA-EGN LTD
METKA-EGN SpA
METKA-EGN USA LLC
ΜΕΤΚΑ EGN KZ LLP
ΜΕΤΚΑ EGN MEXICO S. DE.R.L. C.V
METKA-EGN UGANDA SMC LTD
METKA-EGN JAPAN LTD
METKA POWER WEST AFRICA LIMITED
METKA INTERNATIONAL LTD
METKA POWER INVESTMENTS
METKA IPS LTD
INTERNATIONAL POWER SUPPLY AD
AURORA VENTURES
SYMBOL HOLDING LTD
ESPRIT SHIP MANAGEMENT CO.
PLEASURE FINANCE COMPANY
CHARM SHIPTRADE CORP.
EXPEDITION ENTREPRISES LTD
SEALAND MARINE CORP.
UNIQUE SHIPTRADE S.A.
MELODIA VENTURES S.A.
REGION CONSULTING S.A.
VERA SHIPTRADE CORP.

ΧΩΡΑ
% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΗΤΡΙΚΗΣ
Ελλάδα
100.00%
Ελλάδα
100.00%
Ελλάδα
100.00%
Ελλάδα
100.00%
Ελλάδα
100.00%
Ελλάδα
50.00%
Ελλάδα
10.00%
Ελλάδα
65.00%
Ελλάδα
100.00%
Ελλάδα
100.00%
Ελλάδα
100.00%
Ελλάδα
100.00%
Ελλάδα
100.00%
Ελλάδα
40.00%
Ελλάδα
35.00%
Κύπρος
100.00%
Ελλάδα
49.00%
Ελλάδα
100.00%
Ελλάδα
100.00%
Παναμάς
50.00%
Κύπρος
50.10%
Αγγλία
50.10%
Χιλή
50.10%
Πουέρτο Ρίκο
50.10%
Καζακστάν
50.05%
Μεξικό
50.09%
Ουγκάντα
50.10%
Ιαπωνία
50.10%
Νιγηρία
100.00%
Ηνωμένα Αραβικά
100.00%
Κύπρος
100.00%
Ντουμπάι
50.00%
Βουλγαρία
10.00%
Νήσοι Μάρσαλ
100.00%
Νήσοι Μάρσαλ
100.00%
Νήσοι Μάρσαλ
100.00%
Νήσοι Μάρσαλ
100.00%
Νήσοι Μάρσαλ
100.00%
Νήσοι Μάρσαλ
100.00%
Νήσοι Μάρσαλ
100.00%
Νήσοι Μάρσαλ
100.00%
Νήσοι Μάρσαλ
100.00%
Νήσοι Μάρσαλ
100.00%
Νήσοι Μάρσαλ
100.00%

ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Καθαρή Θέση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Καθαρή Θέση
Καθαρή Θέση
Ολική Ενοποίηση
Καθαρή Θέση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Καθαρή Θέση
Καθαρή Θέση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση

97 NAVARA MARITIME INC

Νήσοι Μάρσαλ

100.00%

Ολική Ενοποίηση

98 STALLENT NAVIGATION LTD

Νήσοι Μάρσαλ

100.00%

Ολική Ενοποίηση

Νήσοι Μάρσαλ
Νήσοι Μάρσαλ
Νήσοι Μάρσαλ
Νήσοι Μάρσαλ
Ελλάδα
Αυστρία

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση
Ολική Ενοποίηση

99
100
101
102
103
104

MIMOSA MARINE CO
INSIGHT MARITIME LIMITED
PICADO MARINE INC
DOMENICO MARINE CORP
PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ A.E.
MTRH Developmnet GmbH
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7.6.1 Ίδρυση & Εξαγορά
Τον Ιανουάριου 2018, η 100% θυγατρική του Ομίλου, METKA Renewables Ltd, εξαγόρασε την εταιρεία MTRH
Developmnet GmbH με έδρα την Αυστρία έναντι τιμήματος € 0,7εκ. Ό Όμιλος συμμετέχει με ποσοστό 100% και η
ενσωμάτωση της νεοαποκτηθείσας στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έγινε με την μέθοδο της ολικής
ενοποίησης, χωρίς να προκύψει κάποια ουσιώδης επίδραση σε αυτές.
Τον Ιούνιο 2018, η 50,10% θυγατρική του Ομίλου, ΜΕΤΚΑ-EGN LTD με έδρα την Αγγλία, ίδρυσε την εταιρεία METKAEGN UGANDA – SMC LTD, στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 100%. Η ενσωμάτωση της νεοϊδρυθείσας στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου έγινε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
Τον Ιούνιο 2018, η 50,10% θυγατρική του Ομίλου, ΜΕΤΚΑ-EGN LTD με έδρα την Αγγλία, ίδρυσε την εταιρεία METKAEGN JAPAN LTD, στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 100%. Η ενσωμάτωση της νεοϊδρυθείσας στις ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου έγινε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
7.6.2 Λοιπές μεταβολές
Την 30.06.2018, η Μυτιληναίος Α.Ε. εξαγόρασε το 9,97% της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Α.Π.Ε.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Η εταιρεία κατέχει πλέον το 100% της θυγατρικής. Το συνολικό τίμημα αγοράς ανήλθε
σε €480χιλ. Επειδή η ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο
των εταιρειών ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε., ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΔΡΙΑ Α.Ε.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Α.Ε.(ΕΝ.ΔΥ.Α.Ε.), ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου μετά την εξαγορά του 9,97%
ανέρχεται πλέον σε 100%.

7.7 Σημαντικά Εταιρικά Γεγονότα
Κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόμενης περιόδου η εταιρεία προέβη στις ακόλουθες αποφάσεις και ενέργειες:
•

Tην 06.02.2018, υπεγράφη μεταξύ της Σέρβικης Κυβέρνησης και την εκπρόσωπο της MYTILINEOS, ο

διακανονισμός της αποζημίωσης των $40 εκ. που θα καταβάλει η Σέρβικη Κυβέρνηση μετά την απόφαση του
Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου για το θέμα RTB-BOR. Η αποζημίωση θα καταβληθεί σε 4 τριμηνιαίες δόσεις, με
την τελευταία να καταβάλλεται τον Δεκέμβριο του 2018. Οι 2 πρώτες δόσεις έχουν ήδη εισπραχθεί, ενώ το συνολικό
ποσό έχει ωφελήσει τα ετήσια αποτελέσματα του 2017.
•

Η Εταιρεία κατέθεσε την 02.03.2018 στη ΡΑΕ αίτηση για λήψη άδειας παραγωγής σταθμού συνδυασμένου

κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 650 MW και τόπο κατασκευής το Ενεργειακό Κέντρο της εταιρείας στον Αγ.
Νικόλαο.
•

Την 07.03.2018, ανακοινώθηκε η συμφωνία, μεταξύ της θυγατρικής του ομίλου, METKA EGN και της HC ESS3

Ltd (εταιρεία που ιδρύθηκε από την επί χρόνια πελάτη της, Corylus Capital LLP, προηγουμένως γνωστή ως Hazel
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Capital) για τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή (EPC) ενός νέου υβριδικού έργου συστήματος αποθήκευσης
ενέργειας (Energy Storage System - ESS), ισχύος 20 MW, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο θα παρέχει Ταχεία Απόκριση
Συχνότητας (Fast Frequency Response - FFR) και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες στο Εθνικό Δίκτυο.
•

Την 20.03.2018 εκδόθηκε η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την

προσφυγή της εταιρείας κατά απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούσε στην τιμολόγηση από τη ΔΕΗ της
ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλουμίνιον της Ελλάδος την περίοδο 2007-2008. Το ποσό που χαρακτηρίστηκε ως κρατική
ενίσχυση ανέρχεται σε 17,4 εκ. ευρώ πλέον τόκων. Η εταιρεία, επιβάρυνε ισόποσα τα αποτελέσματα των ατομικών
& ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2017. Το εν λόγω ποσό έχει ήδη καταβληθεί στη ΔΕΗ και
σε περίπτωση αναίρεσης της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου θα ωφελήσει ισόποσα τα αποτελέσματα και τις
χρηματοροές σε επόμενη χρήση.
•

Την 26.03.2018 ανακοινώθηκε ότι η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, METKA EGN, προχώρησε με επιτυχία

στην πώληση τεσσάρων λειτουργικών φωτοβολταϊκών έργων στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνολικής ισχύος 18 MW, στην
Lightsource BP, κορυφαία εταιρεία στον τομέα της ηλιακής ενέργειας. Τα τέσσερα αυτά φωτοβολταϊκά έργα
αναπτύχθηκαν και κατασκευάστηκαν από τη METKA EGN εντός της ορισμένης για την 31 Μαρτίου 2017 προθεσμίας,
και στη συνέχεια έλαβαν πιστοποίηση στο πλαίσιο του προγράμματος 1.2 Renewable Obligation Certificate (ROC).
•

Την 23.04.2018 η MYTILINEOS ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της θυγατρικής της METKA

Power West Africa και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Νιγηρίας για την πρώτη φάση του προγράμματος
Energizing Education. Η METKA Power West Africa υπέγραψε συμφωνία για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών
μελέτης, προμήθειας και κατασκευής (EPC) σε τέσσερα πανεπιστήμια, η οποία συμπεριλαμβάνει τις μονάδες
παραγωγής ενέργειας, τον οδικό φωτισμό και τα εκπαιδευτικά κέντρα, καθώς επίσης και τις υπηρεσίες λειτουργίας
και συντήρησης. Το αποτέλεσμα θα βοηθήσει πολλούς φοιτητές να έχουν μια ποιοτική ακαδημαϊκή ζωή και ευκαιρίες
για το μέλλον. Και τα τέσσερα πανεπιστήμια θα τροφοδοτούνται από υβριδικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργεια, χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές, με ενσωματωμένες μονάδες αποθήκευσης ενέργειας και εφεδρική
λειτουργία παραγωγής με καύσιμο ντίζελ. Με τον τρόπο αυτό, τα πανεπιστήμια θα απολαμβάνουν αξιόπιστη παροχή
ενέργειας με απόλυτη αυτονομία από το δίκτυο. Συνολικά, θα εγκατασταθούν 7,5MW υβριδικών εγκαταστάσεων
παραγωγής ενέργειας εκτός δικτύου, που θα ενσωματώνουν τη βραβευμένη τεχνολογία EXERON, αλλά και τις
τελευταίες εξελίξεις στον σχεδιασμό μικροδικτύων.
•

Την 14.05.2018 η MYTILINEOS ανακοίνωσε την κατάταξή της στο ανώτατο επίπεδο της κλίμακας

Sustainability Performance Directory, του Επιχειρηματικού Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης, και μαζί με άλλες 6 εταιρείες
– ανάμεσα σε 50 - διακρίθηκε ως Sustainability Leader για το 2017.
•

Την 19.06.2018 η MYTILINEOS ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, ΜΕΤΚΑ EGN, υπέγραψε σύμβαση με την

Talasol Solar S.L.U. θυγατρική της Ellomay Capital Ltd., για την υλοποίηση μιας μονάδας ηλιακής ενέργειας μεγάλης
κλίμακας, με εγκατεστημένη ισχύ 300 MW, στον δήμο Talaván, στο Cáceres της Ισπανίας («έργο Talasol»). Η
υπογραφή της συμφωνίας έλαβε χώρα στην έδρα της MYTILINEOS στην Αθήνα στις 18.06.2018. Το αντικείμενο της
σύμβασης περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή (EPC) του έργου Talasol, καθώς και των βοηθητικών
εγκαταστάσεων για την έγχυση ισχύος στο δίκτυο, μεταξύ των οποίων ένας υποσταθμός ανύψωσης τάσεως 400 kV,
Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2018

53

μία γραμμή διασύνδεσης υψηλής τάσης, έως και το σημείο διασύνδεσης με το δίκτυο καθώς και παροχή υπηρεσιών
λειτουργίας και συντήρησης (O & M) για δύο έτη. Η αξία της σύμβασης αγγίζει τα € 200 εκατ.
•

Η 26.06.2018 ήταν σύμφωνα με τους όρους του από 27.06.2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 2η Περίοδο
Εκτοκισμού, ήτοι από 27.12.2017 έως 27.06.2018. Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 2η Περίοδο
Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των 4.701.666,67 ευρώ, ήτοι ποσό 15,6722222222 ευρώ ανά ομολογία, το οποίο
υπολογίσθηκε με επιτόκιο 3,10% ετησίως (προ φόρων), και αντιστοιχούσε σε 300.000 ομολογίες που τελούσαν υπό
διαπραγμάτευση την ημέρα εκείνη στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η καταβολή των τόκων
προς τους ομολογιούχους πραγματοποιήθηκε την 27.06.2018 μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ
Α.Ε.»

7.8 Οικονομικές Πληροφορίες κατά τομέα
Για διοικητικούς σκοπούς, ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε τρεις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες: α)
Μεταλλουργίας και Μεταλλείων, β) Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών και γ) Ηλεκτρικής ενέργειας και εμπορίας
Φυσικού Αερίου. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 – Λειτουργικοί Τομείς, η διοίκηση παρακολουθεί τα λειτουργικά
αποτελέσματα των επιχειρηματικών τομέων ξεχωριστά με σκοπό τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διάθεση πόρων
και την αξιολόγηση απόδοσης. Η αξιολόγηση της απόδοσης του τομέα βασίζεται στα λειτουργικά αποτελέσματα τα
οποία διορθώνονται με την απαλοιφή των ενδοομιλικών συναλλαγών.
Οι δραστηριότητες του Ομίλου, οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια και τα ποσοτικά όρια του ΔΠΧΑ 8 για να
αποτελέσουν διακριτό λειτουργικό τομέα, συνδυάζονται και παρουσιάζονται υπό την περιγραφή «Λοιπά». Ο Όμιλος
εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφοριακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και Διακοπείσες εκμεταλλεύσεις»
εμφανίζει χωριστά το αποτέλεσμα από τη διακοπείσα δραστηριότητα που σχετίζεται με τη θυγατρική εταιρεία
Sometra S.A.
Τα αποτελέσματα του Ομίλου ανά τομέα την 30.06.2018 και 30.06.2017 αντίστοιχα αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε χιλιάδες €)

291,179
(7,705)

Ηλεκτρισμός
και Φυσικό
Αέριο
206,879
288,712
(10,915)
(52,561)

283,474

195,964

236,151

1,567

(22)

788,315
(71,181)
717,134

82,665

31,504

(5,555)

(641)

(10)

107,963

Μεταλλουργία
1/1-30/06/2018
Συνολικές μεικτές πωλήσεις
Διεταιρικές Πωλήσεις
Εσωτερικές πωλήσεις
Καθαρές πωλήσεις
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών
Αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά Αποτέλεσματα
Επενδυτικά Αποτελέσματα
Κέρδη προ φόρων
Αποσβέσεις
Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα τομέα περιλαμβανόμενα στο EBITDA
Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων
και Συν Αποσβ (EBITDA)
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Ολοκληρωμένα
Έργα και Υποδομές

Διακοπείσες
δραστηριότητες

Λοιπά
1,567
-

(22)
-

78,507
16,284

30,620
2,252
527

(11,844)
17,836

(6,509)
342

(8)
(47)

98,950

34,284

12,283

(304)

(56)

Σύνολο

(19,857)
452
88,558
36,668
527
145,158
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(Ποσά σε χιλιάδες €)
Μεταλλουργία
1/1-30/06/2017
Συνολικές μεικτές πωλήσεις
Διεταιρικές Πωλήσεις
Εσωτερικές πωλήσεις
Καθαρές πωλήσεις

367,130
(91,993)
275,137

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών
Αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά Αποτέλεσματα
Επενδυτικά Αποτελέσματα
Κέρδη προ φόρων
Αποσβέσεις
Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα τομέα περιλαμβανόμενα στο EBITDA
Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων
και Συν Αποσβ (EBITDA)

Ηλεκτρισμός
και Φυσικό
Αέριο
311,071
242,570
(4,135)
(4,597)
(7,050)
(74)
299,886
237,899

Ολοκληρωμένα
Έργα και Υποδομές

Διακοπείσες
δραστηριότητες

Λοιπά

Σύνολο

4,462
(4,462)
-

(1,503)

(1,503)

923,730
(105,187)
(7,124)
811,419

64,760

44,208

17,797

(6,031)

756

121,490

(11,273)

884

(12,134)

23

53,487
15,758

45,092
2,028
543

5,663
19,498

(5,710)
212
(11,529)
(2,591)

779
(180)

(28,210)
212
93,492
34,513
543

80,518

46,779

37,295

(8,622)

576

156,546

Η κατανομή των ενοποιημένων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων στους επιχειρηματικούς τομείς
αναλύεται ως εξής:

(Ποσά σε χιλιάδες €)

Μεταλλουργία

Κατασκευές

Ηλεκτρισμός
και Φυσικό
Αέριο

Λοιπά

Σύνολο

30/06/2018
Ενεργητικό Τομέα

1,135,173

1,292,548

1,056,491

(248,345)

3,235,867

Ενοποιημένο Ενεργητικό

1,135,173

1,292,548

1,056,491

(248,345)

3,235,867

Υποχρεώσεις Τομέα

735,336

560,652

605,048

(137,266)

1,763,770

Ενοποιημένες Υποχρεώσεις

735,336

560,652

605,048

(137,266)

1,763,770

(Ποσά σε χιλιάδες €)

Μεταλλουργία

Κατασκευές

Ηλεκτρισμός
και Φυσικό
Αέριο

Λοιπά

Σύνολο

31/12/2017
Ενεργητικό Τομέα

1,050,888

1,275,812

1,056,565

(165,046)

3,218,219

Ενοποιημένο Ενεργητικό

1,050,888

1,275,812

1,056,565

(165,046)

3,218,219

Υποχρεώσεις Τομέα

755,532

559,885

599,051

(127,242)

1,787,226

Ενοποιημένες Υποχρεώσεις

755,532

559,885

599,051

(127,242)

1,787,226

Η αρνητική αξία των στοιχείων ενεργητικού του τομέα Λοιπά, οφείλεται στο γεγονός ότι στον τομέα αυτό, για λόγους
συμφωνίας των μεγεθών της συγκεκριμένης σημείωσης με αυτά των οικονομικών καταστάσεων, περιέχονται οι
εγγραφές ενοποίησης και απαλοιφής ενδοομιλικών υπολοίπων.
Πληροφόρηση ανά γεωγραφική περιοχή
Οι πωλήσεις του Ομίλου και τα μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού (εκτός από χρηματοοικονομικά μέσα,
επενδύσεις, αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, προγράμματα παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία)
κατανέμονται ανά γεωγραφική περιοχή ως κάτωθι:
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Πωλήσεις
(Ποσά σε χιλιάδες €)
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Λοιπές Χώρες
Γεωγραφικός Τομέας

30/06/2018
355,262
195,343
166,530
717,134

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Μη Κυκλοφοριακά
Μη Κυκλοφοριακά
Πωλήσεις
Στοιχεία Ενεργητικού Στοιχεία Ενεργητικού
30/06/2017
30/06/2018
31/12/2017
417,062
1,514,304
1,512,526
186,654
23,263
23,198
207,703
58,226
45,885
811,419
1,595,792
1,581,609

7.9 Αποθέματα

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Α' ύλες
Ημιτελή προϊόντα
Τελικά προϊόντα
Παραγωγή σε εξέλιξη
Εμπορεύματα
Λοιπά
Σύνολο
Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, καθυστερημένα
και κατεστραμμένα αποθέματα:
Αποθέματα - Συνολική αξία

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
30/06/2018
31/12/2017
65,444
60,691
2,033
844
15,062
18,060
34,176
32,552
5,448
5,064
47,071
44,110
169,235
161,322
(2,432)
166,803

(2,432)
158,890

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
30/06/2018
31/12/2017
65,268
59,122
1,726
522
15,062
18,059
33,886
32,228
36,464
32,455
152,405
142,387
(2,303)
150,103

(2,303)
140,084

7.10 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Διαθέσιμα στο ταμείο
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Καταθέσεις Προθεσμίας & Repos
Σύνολο
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των
τραπεζικών καταθέσεων είχε ως εξής:
Καταθέσεις EUR

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο
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ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
30/06/2018 31/12/2017
1,123
17,980
81,822
87,805
91,094
55,155
174,039
160,940
30/06/2018
0.39%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
30/06/2018 31/12/2017
995
915
21,027
34,309
91,109
53,770
113,131
88,995

31/12/2017
0.24%
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7.10.1 Δανειακές Υποχρεώσεις
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
30/06/2018 31/12/2017

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Τραπεζικός δανεισμός
Ομολογίες
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Τραπεζικές υπεραναλήψεις
Τραπεζικός δανεισμός
Σύνολο
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη
Χρήση
Σύνολο

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
30/06/2018 31/12/2017

132,994
466,147
599,141

14,759
583,996
598,755

-

3,123
52,400
55,523

54,562
41,437
95,998

1,044
1,044

52,462
23,031
75,492

39,442
694,106

34,327
729,080

17,332
463,232

22,202
495,283

444,856
444,856

397,589
397,589

-

7.10.2 Κίνηση δανειακών υποχρεώσεων

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Υπόλοιπο έναρξης
Αποπληρωμές
Εισπράξεις
Συναλλαγματικές Διαφορές
Λοιπές
Αναταξινόμηση
Σύνολο

Βραχυπρόθεσμες
Δανειακές
Υποχρεώσεις
130,326
(151,841)
72,401
(82)
1,803
42,359
94,965

30/06/2018
Μακροπρόθεσμες
Δανειακές
Υποχρεώσεις
598,755
(149,838)
187,912
4,530
(42,218)
599,141

Συνολικές
Δανειακές
Υποχρεώσεις
729,080
(301,679)
260,314
(82)
6,333
141
694,106

31/12/2017
Μακροπρόθεσμες
Δανειακές
Υποχρεώσεις
428,650
(228,301)
429,792
(1,000)
(30,386)
598,755

Συνολικές
Δανειακές
Υποχρεώσεις
816,176
(665,977)
584,932
255
1,673
(7,979)
729,080

31/12/2017
Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες
Δανειακές
Δανειακές
Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις
18,831
5,250

Συνολικές
Δανειακές
Υποχρεώσεις
24,081

Βραχυπρόθεσμες
Δανειακές
Υποχρεώσεις
387,526
(437,676)
155,140
255
2,673
22,407
130,325

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Υπόλοιπο έναρξης
Μεταβολή λόγω απορρόφησης
θυγατρικής
Αποπληρωμές
Εισπράξεις
Λοιπές
Αναταξινόμηση
Σύνολο

30/06/2018
Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες
Δανειακές
Δανειακές
Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις
97,694
397,589

Συνολικές
Δανειακές
Υποχρεώσεις
495,283

-

-

-

295,818

261,551

557,369

(88,804)
8,922
43
521
18,376

(125,412)
168,528
4,531
(380)
444,856

(214,216)
177,451
4,574
141
463,232

(371,605)
140,116
323
14,211
97,694

(220,248)
375,000
(1,763)
(22,202)
397,589

(591,853)
515,116
(1,440)
(7,991)
495,283

7.11 Διακοπτόμενες δραστηριότητες
Ο Όμιλος το 2009, εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση & Διακοπείσες
Εκμεταλλεύσεις», παρουσίαζε χωριστά τα περιουσιακά στοιχεία καθώς και τις υποχρεώσεις της θυγατρική εταιρείας
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SOMETRA S.A., για την οποία αποφασίστηκε στις 26 Ιανουαρίου 2009 η προσωρινή αναστολή της παραγωγικής
δραστηριότητας του εργοστασίου παραγωγής Ψευδάργυρου – Μολύβδου στη Ρουμανία, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζει
χωριστά και το αποτέλεσμα από τη διακοπείσα δραστηριότητα στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων του
Ομίλου. Δεδομένων των τότε παγκόσμιων οικονομικών συγκυριών, δεν κατέστησαν δυνατά εναλλακτικά σενάρια για
τη μελλοντική αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής εταιρείας.
Συνακόλουθα από το 2011, εφαρμόζοντας την παράγραφό 13 του ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία κατεχόμενα
προς πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις», η δραστηριότητα του Ψευδάργυρου – Μολύβδου («SOMETRA S.A.»)
δεν θεωρείτο πλέον περιουσιακό στοιχείο κατεχόμενο προς πώληση αλλά προς εγκατάλειψη και τα περιουσιακά
στοιχεία της δραστηριότητας επανήλθαν στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να
εμφανίζεται χωριστά το αποτέλεσμα από τη διακοπείσα δραστηριότητα στην ενοποιημένη κατάσταση
αποτελεσμάτων του Ομίλου.
Την 31/12/2015 η θυγατρική εταιρεία SOMETRA S.A., εισέφερε μέσω απόσχισης τον κλάδο παραγωγής ψευδαργύρου
και Μολύβδου καθώς και των υποπροϊόντων τους στην νεοϊδρυθείσα για τον σκοπό αυτό θυγατρική της εταιρεία
Reycom Recycling (REYCOM). Ο εν λόγω μετασχηματισμός πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης που
επιχειρεί ο Όμιλος αναφορικά με τη διακοπείσα δραστηριότητα Ψευδαργύρου και Μολύβδου και συγκεκριμένα στα
πλαίσια της πρόθεσής του να αναπτύξει τη δραστηριότητα ανακύκλωσης υπολειμμάτων μεταλλουργικής
κατεργασίας με στόχο την παραγωγή οξειδίων ψευδαργύρου(Zn) και Μολύβδου (Pb). Στο ίδιο πλαίσιο την
29/11/2016 ολοκληρώθηκε η διασυνοριακή συγχώνευση της θυγατρικής REYCOM και της θυγατρικής εταιρείας
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑτΕ).

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό κέρδος

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
1/1-30/06/2018 1/1-30/06/2017 1/1-30/06/2018 1/1-30/06/2017
22
1,503
0
0
67
916
(46)
587
0
0

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης

997
(41)
(893)
(8)

479
(91)
(1,330)
(401)

(0)
(19)
(0)

91
(0)
(367)
(0)

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών
και επενδυτικών Αποτελεσμάτων

10

(756)

(19)

(277)

Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Κέρδη προ φόρων

(2)
8

(23)
(779)

(0)
(19)

(18)
(295)

-

(779)

(19)

(295)

-

(779)

(19)

(295)

Φόρος Εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους
Αποτέλεσμα περιόδου από διακοπείσες
δραστηριότητες
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους
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7.12 Εμπράγματες Εξασφαλίσεις
Υφίστανται εμπράγματες εξασφαλίσεις επί των ακινήτων του Ομίλου και λοιπές εξασφαλίσεις ύψους 272,2 εκ € για
εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού.

7.13 Δεσμεύσεις
Οι δεσμεύσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναφορικά με τα κατασκευαστικά συμβόλαια έχουν ως εξής:

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Δεσμεύσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια
Ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων
Χορηγηθείσες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
30/06/2018
31/12/2017
1,489,402
257,446
1,746,848

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
30/06/2018 31/12/2017

1,311,341
243,112
1,554,453

633,643
257,444
891,087

634,777
235,701
870,478

7.14 Λειτουργικές Μισθώσεις
Οι λειτουργικές μισθώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
(Ποσά σε χιλιάδες €)
30/06/2018 31/12/2017
Έως 1 έτος
4,386
4,188
Από 1-5 έτη
13,639
15,441
> 5 έτη
11,879
11,504
Σύνολο Λειτουργικών Μισθώσεων
29,904
31,133

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
30/06/2018 31/12/2017
3,355
3,188
9,612
10,800
3,879
3,665
16,846
17,654

7.15 Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Για τις χρήσεις 2011 έως και 2016, οι εταιρείες του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και πληρούν τα
σχετικά κριτήρια υπαγωγής στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, έλαβαν Έκθεση
Φορολογικής Συμμόρφωσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και του άρθρου 65Α παρ.1
του Ν.4174/2013, χωρίς να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1006/2016, οι
εταιρείες οι οποίες έχουν υπαχθεί στον ως άνω ειδικό φορολογικό έλεγχο δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια
τακτικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.
Για τη χρήση 2017 ο φορολογικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής
Συμμόρφωσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση δεν αναμένει να
προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται
στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
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Ανέλεγκτες χρήσεις - ημεδαπές εταιρείες του Ομίλου
Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω σχετικά με την Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης (όπου έχει εφαρμογή), στον
κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι χρήσεις για τις οποίες οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και των
ημεδαπών θυγατρικών της δεν έχουν καταστεί οριστικές:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ

1 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (απορρόφηση από
2
την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. εντός του 2017)
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
3 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΑΕ (απορρόφηση από την
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. εντός του 2017)
PROTERGIA Α.Ε. (απορρόφηση από την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. εντός
4
του 2017)
PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
5 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (απορρόφηση από την
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. εντός του 2017)
6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε.
7 ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

-

32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής

-

33 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, Μαρούσι Αττικής
ΜΟΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2010

34

2010

35 PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

2010

36

2010
2010

ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (πρώην
ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.)

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ
2010
2010 & 2014-2017*
1/7/2009-30/6/2010 & 2014-2017*
1/7/2009-30/6/2010 & 2014-2017*
2009 - 2010 & 2014-2017*

9 ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.
10 ΔΕΣΦΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
11
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
12 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε.

2006-2010
2010-2017

37 ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ Α.Ε. Α.Π.Ε.
38 ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ Α.Ε. Α.Π.Ε.
PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
39 ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (πρώην ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ
Α.Ε. Α.Π.Ε.)
40 ΧΟΡΤΕΡΟΥ Α.Ε. Α.Π.Ε.
41 ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ Α.Ε.

2014-2017

42 ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ Α.Ε.

2010 & 2014-2017*

43 ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Ε.

2010 & 2014-2017*

13 ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, Μαρούσι Αττικής

2014-2017

44 ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ Α.Ε.

2010 & 2014-2017*

2010 & 2014-2017*

45 ΛΟΓΓΑΡΙΑ Α.Ε.

2010 & 2014-2017*

2010 & 2014-2017*

46 ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ

2014-2017*

2010 & 2016-2017

47 ΚΕΡΑΣΟΥΔΑ ΑΕ

2014-2017*

2010 & 2014-2017*

48 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΓΟΣΤΥΛΙΑΣ Α.Ε. Α.Π.Ε.

2014-2017*

2010 & 2014-2017*

49 Κ/Ξ ΜΕΤΚΑ – ΤΕΡΝΑ

2009-2017*

2010 & 2014-2017*
2010 & 2014-2017*

50 ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E.
51 ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. Α.Π.Ε.

2010
2010 & 2014-2017*

52 ΑΝΕΜΟΡΟΗ Α.Ε. Α.Π.Ε.

2010 & 2014-2017*

8

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS TKT A.E,
Μαρούσι Αττικής

ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ, Αμφίκλεια Φθιώτιδας
ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο
Αττικής
ΥΔΡΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ &
ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε.(ΕΝ.ΔΥ.Α.Ε.), Μοσχάτο
Αττικής
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, Μαρούσι Αττικής
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Μαρούσι
Αττικής
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής

2010 & 2014-2017*

2010

2010
2010 & 2014-2015*
2010 & 2014-2017*

24 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής

2010 & 2014-2017*

25 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής

2010 & 2014-2017*

26 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής

2010 & 2014-2017*

27 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚOΜΠΙ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής

2010 & 2014-2017*

28
29
30
31

2010 & 2014-2017*
2010 & 2014-2017*
2010 & 2014-2017*
2010

ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής
ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής
ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής

53 PROTERGIA ENERGY A.E.
54 SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. (πρώην ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ
55
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε., Μοσχάτο
56
Αττικής
57 ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε., Μοσχάτο Αττικής
ΙΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
58
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής
59 ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η.Ε.
60 ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η.Ε.
61 M&M ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
62 BUSINESS ENERGY ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Α.Ε.

2009 - 2010 & 2014-2017*
2009 - 2010 & 2014-2017*
2009 - 2010 & 2014-2017*
2010 & 2014-2017*
2010 & 2014-2017*

2010 & 2014-2017*
2007-2011 & 2014-2017*
2010 & 2014
2007-2017
2003-2017
2010-2011, 2013-2017
2008-2014
2008-2017
2008-2015

* Οι εν λόγω εταιρείες έλαβαν Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης για τις χρήσεις 2011-2013 ενώ από τη χρήση
2014 και έπειτα και βάσει της τροποποίησης των διατάξεων του Ν.4174/2013 άρθρο 65Α παρ.1 δεν πληρούν πλέον
τα κριτήρια του ελέγχου.
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Σημειώνεται ότι, την 31/12/2017 παραγράφηκαν οι χρήσεις έως την 31/12/2011 σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.1 άρθρου 36 Ν.4174/2013.

Ανέλεγκτες χρήσεις - αλλοδαπές εταιρείες του Ομίλου
Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται τα έτη για τα οποία οι φορολογικές υποχρεώσεις των αλλοδαπών
θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου δεν έχουν καταστεί οριστικές.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ

RODAX ROMANIA SRL, Βουκουρέστι Ρουμανίας
DROSCO HOLDINGS LIMITED, Λευκωσία Κύπρος
ΜΕΤΚΑ BRAZI SRL, Βουκουρέστι Ρουμανίας
POWER PROJECTS, Τουρκία
GREEN ENERGY A.E.
METKA RENEWABLES LIMITED
SOMETRA S.A., Sibiu Ρουμανίας
STANMED TRADING LTD, Κύπρος
MYTILINEOS FINANCE S.A., Λουξεμβούργο
RDA TRADING, Νήσοι Guernsey
MYTILINEOS BELGRADE D.O.O., Σερβία
MYVEKT INTERNATIONAL SKOPJE, Π.Γ.Δ.Μ.
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.
MYTILINEOS INTERNATIONAL COMPANY A.G. "MIT Co"
DELTA PROJECT CONSTRUCT SRL, Βουκουρέστι Ρουμανίας
RIVERA DEL RIO
METKA-EGN LTD (CYPRUS)
METKA-EGN LTD (ENGLAND)
METKA -EGN SpA
METKA-EGN USA LLC
METKA POWER WEST AFRICA LIMITED
METKA-EGN KZ
METKA-EGN MEXICO
METKA-EGN UGANDA SMC LTD
METKA-EGN JAPAN LTD
METKA INTERNATIONAL LTD
METKA POWER INVESTMENTS
METKA IPS LTD
INTERNATIONAL POWER SUPPLY AD
MTRH Developmnet GmbH

2009-2017
2003-2017
2008-2017
2010-2017
2007-2017
2015-2017
2003-2017
2011-2017
2007-2017
2007-2017
1999-2017
1999-2017
2011-2017
2013-2017
2005-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2017
2017
νεοϊδρυθείσα
νεοϊδρυθείσα
2016-2017
2016-2017
2017
2016-2017
2016-2017

7.16 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις
Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις

Ενημερωτικά σημειώματα ΑΔΜΗΕ
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Την 17/12/2014, ο ΑΔΜΗΕ απέστειλε στην ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (η Εταιρεία) -ως καθολική διάδοχο της Αλουμίνιον της
Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε. λόγω συγχώνευσης- ενημερωτικά σημειώματα που αφορούν σε έκδοση πιστωτικού τιμολογίου
ποσού € 17,4εκ σχετικού με Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) Αερίου του Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και
Θερμότητας (ΣΗΘ) για την περίοδο από 28/11/2012 έως και 31/10/2013 (η Αναφερόμενη Περίοδος). Ο εν λόγω ΕΦΚ
είχε τιμολογηθεί στον ΑΔΜΗΕ κατά την προαναφερόμενη περίοδο βάσει σχετικών χρεωστικών σημειωμάτων του.
Σχετικά με το ανωτέρω, σημειώνονται τα εξής:
-

Η ΣΗΘ είναι χαρακτηρισμένη κατανεμόμενη μονάδα συμπαραγωγής, μέρος της οποίας είναι υψηλής

απόδοσης (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης-ΣΗΘΥΑ) κατά τα οριζόμενα στον κώδικα
αλλά και σύμφωνα με τους ειδικούς λειτουργικούς όρους που έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 700/2012 απόφαση
της ΡΑΕ (όπως έχει τροποποιηθεί από την απόφαση 341/2013).
-

Σύμφωνα με το Ν4001/2011, άρθρο 197 παρ 2, από 1/9/2011 όλοι οι σταθμοί ΣΗΘΥΑ, ανεξάρτητα από την

εγκατεστημένη ισχύ τους αποκτούν προτεραιότητα κατά την κατανομή του φορτίου τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με
την παράγραφο 3 του άρθρου 197 του ανωτέρω Νόμου, οι σταθμοί ΣΗΘΥΑ με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη από
35MW, θα αποζημιώνονται με τις τιμές της περίπτωσης ιστ του πίνακα του Ν3468/2006 προσαυξημένων με το
Συντελεστή ρήτρας Φυσικού Αερίου (ΣΡ) υπολογιζόμενου σύμφωνα με τον εξής τύπο: ΣΡ = 1+(Μ.Τ.Φ.Α.η−26)/(100 x
nel)
Όπου:
o

Μ.Τ.Φ.Α.η: η ανά μήνα μέση μοναδιαία τιμή πώλησης φυσικού αερίου σε €/MWh ανωτέρας θερμογόνου

δύναμης (ΑΘΔ) στους χρήστες ΦΑ στην Ελλάδα οι οποίοι είναι πελάτες ηλεκτροπαραγωγής. Η τιμή αυτή ορίζεται με
μέριμνα της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
και κοινοποιείται ανά μήνα στον ΔΕΣΜΗΕ.
o

nel: ο ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης της διάταξης ΣΗΘΥΑ επί ανωτέρας θερμογόνου δύναμης (ΑΘΔ) φυσικού

αερίου, ο οποίος ορίζεται σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της μονάδας όπως αυτά καταγράφονται από τον
αντίστοιχο Διαχειριστή.
Η τιμή του ΣΡ δεν μπορεί να είναι μικρότερη της μονάδας και καθορίζεται ανά περίπτωση με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (η Υ.Α.) κατόπιν γνώμης της ΡΑΕ. Η γνώμη αυτή της ΡΑΕ πρέπει να
λαμβάνει υπόψη και την ονομαστική ισχύ του σταθμού, κατά τρόπο που η προσδιοριζόμενη τιμή να βαίνει εν γένει
μειούμενη με την αύξηση της ισχύος.
Εξάλλου, όπως ορίζεται στην από 2/11/2011 επιστολή της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η Μ.Τ.Φ.Α.η δίδεται σε €/MWh και συμπεριλαμβάνει τον ΕΦΚ.
Ο σταθμός ΣΗΘΥΑ της Εταιρείας, έχει εγκατεστημένη ισχύ 334MW, εκ των οποίων τα 134,6MW εγχέονται κατά
προτεραιότητα (ΣΗΘΥΑ), σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις Έγκρισης Ειδικών Λειτουργικών Όρων. Από την
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1/9/2011, μέχρι και την 31/10/2013 (η οποία χρησιμοποιείται ως τελευταία ημερομηνία εκκαθάρισης του ΕΦΚ από
τον ΑΔΜΗΕ) η τιμή του ΣΡ, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, δεν είχε καθοριστεί καθώς δεν είχε εκδοθεί η σχετική
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, παρά το γεγονός ότι η Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας είχε εκδώσει δύο σχετικές γνωμοδοτήσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 197§2 του Ν. 4001/2011
(ΡΑΕ 3/2012, ΡΑΕ 5/2013). Κατά συνέπεια, η ΣΗΘ, δεν τιμολογούσε ούτε εισέπραττε τίμημα κατά τα οριζόμενα στον
Ν4001/2011. Αντ’ αυτού, κατόπιν υπογραφής του από 26.4.2013 Ιδιωτικού Συμφωνητικού της Εταιρείας με το ΛΑΓΗΕ,
η ΣΗΘ τιμολόγησε προσωρινά, για όλη την προαναφερόμενη περίοδο, το ελάχιστο τίμημα που θα μπορούσε να
προκύψει από την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου του Ν 4001/2011 (αν η τιμή του ΣΡ έπαιρνε την τιμή της
μονάδας, ή αλλιώς αν η Μ.Τ.Φ.Α. ισοδυναμούσε με 26€/MWh). Με βάση το Ιδιωτικό Συμφωνητικό, η οριστική
εκκαθάριση θα πραγματοποιούταν μετά τον ορισμό του ΣΡ, κατόπιν της έκδοσης της σχετικής Υ.Α., προκειμένου η
εγχυθείσα ενέργεια ΣΗΘΥΑ να αποζημιωθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην «Συμπληρωματική Σύμβαση
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ» (ΦΕΚ Β’ 3108/23.11.2012) που υπεγράφη στις
28.11.2012 μεταξύ της Εταιρείας και του ΛΑΓΗΕ.
Από τις προαναφερόμενες διατάξεις του Ν 4001/2011, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην σχετική επιστολή της
Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τα
προβλεπόμενα στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό της Εταιρείας με το ΛΑΓΗΕ αλλά και την «Συμπληρωματική Σύμβαση
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ» των δυο μερών, επιβάλλεται η ανάκτηση του
ΕΦΚ Φυσικού Αερίου κατά το μέρος της κατανάλωσης αυτού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ως εκ τούτου,
η Εταιρεία, αναγνώρισε ως υποχρέωση (αφαιρετικά των απαιτήσεων από τον ΑΔΜΗΕ), το μέρος του ΕΦΚ Φυσικού
Αερίου που αντιστοιχούσε στην κατανάλωση για την παραγωγή θερμικής ενέργειας (Ατμός για την παραγωγική
διαδικασία της Αλουμίνας) συνολικού ποσού € 9,1εκ.
Αναφορικά με το υπόλοιπο ποσό του σχετικού ενημερωτικού σημειώματος του ΑΔΜΗΕ, ύψους €8,3εκ, το οποίο
αφορά στον ΕΦΚ Φυσικού Αερίου που αντιστοιχούσε στην κατανάλωση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
(ΣΗΘΥΑ), σημειώνεται ότι αυτό δεν αποτελεί υποχρέωση για την Εταιρεία. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΔΛΠ 37, «μια
υποχρέωση είναι μια παρούσα δέσμευση της επιχείρησης η οποία προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος, η
τακτοποίηση της οποίας αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα εκροή από πλευράς επιχείρησης, πόρων που
ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη». Στη βάση των όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω, λόγω του ότι για την Αναφερόμενη
Περίοδο η Εταιρεία δεν έχει λάβει τελική τιμή αποζημίωσης (μέσω του ΣΡ, βλ ανωτέρω), ενώ και με βάση το Ιδιωτικό
Συμφωνητικό μεταξύ της Εταιρείας και του ΛΑΓΗΕ η οριστική εκκαθάριση θα πραγματοποιούταν μετά την έκδοση της
σχετικής Υ.Α. για τον καθορισμό του ΣΡ (η οποία εντούτοις δεν έχει εκδοθεί), η Εταιρεία θεωρεί ότι δεν έχει καμία
δέσμευση η οποία να στοιχειοθετεί νομικά την υποχρέωση επιστροφής του ποσού των €8,3εκ. Μια σχετική
υποχρέωση ενδεχομένως να προκύψει με την έκδοση της προαναφερόμενης Υ.Α. για τον καθορισμό του ΣΡ,
περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία εκτιμά ότι η τελική αποζημίωσή του για την εγχυθείσα ηλεκτρική ενέργεια ως
ΣΗΘΥΑ θα υπερκαλύπτει το ποσό των €8,3εκ. Κατά συνέπεια, δεν αναμένεται να προκύψει ζημία για την Εταιρεία.
Τέλος, αναφορικά και με την οριστική οικονομική εκκαθάριση της ΣΗΘ για τη χρήση 2013, σημειώνεται ότι, την
4/6/2015 η Εταιρεία, με επιστολή της προς τον ΛΑΓΗΕ, προσκάλεσε τον τελευταίο σε συγκρότηση τριμελούς
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επιτροπής επίλυσης διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 της «Συμπληρωματικής Σύμβασης Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας κατανεμόμενης μονάδας ΣΗΘΥΑ» που έχει υπογραφεί μεταξύ των δυο μερών. Η προς επίλυση
διαφορά αφορά στη μη αναγνωρισθείσα από την Εταιρεία επιβολή της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης (10% επί της
τιμής ΣΗΘΥΑ) όπως και της έκδοσης του πιστωτικού σημειώματος του Ν 4254/2014 (10% επί της τιμής ΣΗΘΥΑ) για τη
χρήση 2013. Τα μέρη μετά από διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε ένα αμοιβαία αποδεκτό σχέδιο συνυποσχετικού
διαιτησίας προκειμένου να προσφύγουν από κοινού για την επίλυση της διαφοράς στην ειδική διαιτησία στη ΡΑΕ,
σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.4001/2011. Στις 07/02/2018 τα δύο μέρη υπέγραψαν το συνυποσχετικό για την
παραπομπή της ως άνω διαφοράς στην μόνιμη διαιτησία της ΡΑΕ. Στο πλαίσιο της διαιτητικής διαδικασίας έχουν
οριστεί οι διαιτητές και αναμένεται ο ορισμός του επιδιαιτητή.
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 37.14: «Μια πρόβλεψη θα πρέπει να αναγνωρίζεται όταν α) υπάρχει παρούσα δέσμευση (νομική
ή τεκμαιρόμενη) ως αποτέλεσμα γεγονότος του παρελθόντος, β) είναι περισσότερο πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή
οικονομικών πόρων για την τακτοποίηση αυτής της δέσμευσης, και γ) μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα το ποσό της
υποχρέωσης. Εάν οι ανωτέρω συνθήκες δεν πληρούνται, δεν αναγνωρίζεται πρόβλεψη»
Για την εν λόγω υπόθεση δεν έχει αναγνωρισθεί πρόβλεψη, καθώς σύμφωνα και με τις σχετικές γνωμοδοτήσεις των
νομικών συμβούλων του Εταιρείας και την εκτίμηση της Διοίκησης της εταιρείας: α) δεν έχει έως τώρα
οριστικοποιηθεί η ύπαρξη δέσμευσης και β) δεν πιθανολογείται ότι τελικά θα υπάρξει εκροή οικονομικών πόρων.

Υπόθεση Κρατικής ενίσχυσης κατά της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ως καθολικής διαδόχου της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Β.Ε.Α.Ε. λόγω συγχώνευσης), Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Σε συνέχεια των όσων έχουν αναφερθεί σχετικά σε προγενέστερες οικονομικές εκθέσεις, το Γενικό Δικαστήριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε την προσφυγή της Εταιρείας με την από 13.03.2018 απόφασή του. Η Εταιρεία έχει
προσφύγει κατά της ως άνω απόφασης στα αρμόδια Δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα έχουν την τελική
κρίση περί του χαρακτήρα της διαφοράς αυτής της τιμής πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος ως παράνομης ή μη
κρατικής ενίσχυσης και αναμένεται ο ορισμός δικασίμου. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία έχει αναγνωρίσει το σχετικό ποσό
των € 17,4 εκ. πλέον € 4,2 εκ. τόκων στα αποτελέσματα της χρήσης 2017.

Αξίωση ΔΕΠΑ κατά της Εταιρείας (υπό την ιδιότητά της ως καθολικής διαδόχου της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Β.Ε.Α.Ε. και της Protergia Θερμοηλεκτρική Αγ.Νικολάου Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής
Ενέργειας λόγω συγχώνευσης) και της Κόρινθος Power A.E.
Η ΔΕΠΑ αξίωσε για χρεώσεις από αναδρομική αναθεώρηση συμβατικής τιμής λόγω αναθεώρησης στις τιμές της
προμηθεύτριας της ΔΕΠΑ τουρκικής εταιρείας «BOTAS PETROLEUM PIPELINE CORPORATION»:

Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2018

64

•

ποσό 6,26εκ €, πλέον τόκων 0,87εκ € από την Εταιρεία (ως καθολική διάδοχο της Protergia Θερμοηλεκτρική
Αγ.Νικολάου Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας),

•

ποσό 7,25εκ €, πλέον τόκων 1,58εκ € από την Εταιρεία (ως καθολική διάδοχο της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Β.Ε.Α.Ε.), και

•

ποσό 4,65εκ € πλέον τόκων 0,62εκ € από την ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.

Τόσο η Εταιρεία όσο και η ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. αμφισβήτησαν την ύπαρξη των παραπάνω οφειλών τους.
Ειδικότερα:
Η Εταιρεία (ως καθολική διάδοχος της Protergia Θερμοηλεκτρική Αγ.Νικολάου Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και
Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας λόγω συγχώνευσης) καθώς και η ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. προσέφυγαν σε διαιτησία
κατά της ΔΕΠΑ ΑΕ για την επίλυση των σχετικών διαφορών, από την οποία περιορίστηκε η κατά κεφάλαιο απαίτηση
της ΔΕΠΑ σε 24 μήνες και κρίθηκε ότι η Εταιρεία και η ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER AE οφείλουν προς τη ΔΕΠΑ μόνο τις κατά
κεφάλαιο χρεώσεις που αντιστοιχούν στα έτη 2012 και 2013, ήτοι ποσό 4,2εκ Ευρώ η Εταιρεία και ποσό 3,2εκ Ευρώ
η ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER AE, ενώ για τα έτη 2011, 2014 και 2015 δεν οφείλουν προς τη ΔΕΠΑ οποιοδήποτε ποσό.
Περαιτέρω, η σχετική απόφαση έκρινε ότι οι ενάγουσες εταιρείες δεν οφείλουν στη ΔΕΠΑ τους τιμολογηθέντες
τόκους επί του συνόλου (για όλα τα έτη) των κατά κεφάλαιο χρεώσεων.
Επιπλεόν, η Εταιρεία ως καθολική διάδοχος και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. βρίσκεται σε συζητήσεις με
την ΔΕΠΑ αναφορικά με την περίπτωση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. Σημειώνεται ότι η ΑτΕ έχει
σημαντικά ισχυρότερα επιχειρήματα από την Protergia και την Κόρινθος Power, τόσο λόγω των όρων της σύμβασης
που ίσχυαν για αυτή όσο και λόγω του τρόπου υπολογισμού της αποζημίωσης για την ενέργεια ΣΥΘΗΑ που ενέχεε η
ΑτΕ στο σύστημα κατά την κρίσιμη περίοδο, ο οποίος δεν λάμβανε υπόψιν την προσαύξηση που υπολόγιζε η ΔΕΠΑ
για τη σύμβαση BOTAS. Συνεπεία των ανωτέρω, τα αποτελέσματα του Ομίλου επιβαρύνθηκαν με ποσό € 3,4 εκ.
καθώς το υπόλοιπο ποσό καλύφθηκε με ήδη σχηματισμένες προβλέψεις.

Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις
Δικαστική διένεξη με UBAF
Σε συνέχεια των όσων έχουν αναφερθεί σχετικά σε προγενέστερες οικονομικές εκθέσεις, κατόπιν της λήξεως της
συμφωνίας της Εταιρείας (υπό την ιδιότητα της ως καθολικής διαδόχου της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. λόγω συγχώνευσης) με την
UBAF (Τράπεζα) για την τήρηση ταμειακών διαθεσίμων της Εταιρείας ύψους αρχικά € 59,7 εκ. σε προθεσμιακό
λογαριασμό (term deposit) και την άρνηση της UBAF για μεταφορά του ως άνω υπολοίπου σε λογαριασμό όψεως της
Εταιρείας, επετεύχθη εντός του 2017 η αποδέσμευση μέρους των ταμειακών διαθεσίμων ύψους € 32 εκ. Ήδη τα δύο
μέρη βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για την εύρεση κοινής αποδεκτής λύσης για το υπόλοιπο ποσό και η
συμφωνία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2018.
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Διαιτησία με ENTREPOSE ALGERIE SPA
Η εταιρεία ENTREPOSE ALGERIE SPA, υπό την ιδιότητά της ως υπεργολάβος της Εταιρείας (υπό την ιδιότητα της ως
καθολικής διαδόχου της της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. λόγω συγχώνευσης) επί τη βάσει σχετικής συμβάσεως (αρ. Α-7449) που
συνήφθη την 1η Ιουνίου 2014 αναφορικά με την εκτέλεση μέρους των εργασιών, που αφορούν την κατασκευή του
ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού Hassi R’ mel ΙΙ στην Αλγερία, έχει ασκήσει αίτηση διαιτησίας κατά της Εταιρείας
ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), αξιώνοντας να της καταβληθεί
το ποσό των 6.968.496,39 EUR επιπλέον τόκων ως αποζημίωση εξαιτίας ζημιών που υπέστη επί τη βάσει της ανωτέρω
συμβάσεως και πληρωμή φερομένων ως εκτελεσθεισών εργασιών. Η Εταιρεία (ως καθολική διάδοχος της ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
λόγω συγχώνευσης), απάντησε στην ανωτέρω αίτηση διαιτησίας καταθέτοντας παράλληλα αίτημα κατά της
ENTREPOSE ALGERIE SPA για την καταβολή αποζημίωσης και ποινικών ρητρών συνολικού ύψους περίπου 8.650.000
EUR λόγω μη τήρησης από τον εργολάβο συμβατικών υποχρεώσεών του από την ίδια σύμβαση. Στη παρούσα φάση
η διαιτητική διαδικασία έχει ανασταλεί ως την 30.9.2018 με συμφωνία των διαδίκων ενόψει προσπάθειας φιλικής
επιλύσεως της διαφοράς και συνολικής διευθέτησης των εκατέρωθεν απαιτήσεων.

Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις της Εταιρείας
Υπάρχουν λοιπές ενδεχόμενες αξιώσεις τρίτων, ύψους €0,75 εκ., κατά της Εταιρείας, για τις οποίες δεν έχει
σχηματιστεί πρόβλεψη. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 37.14: «Μια πρόβλεψη θα πρέπει να αναγνωρίζεται όταν α) υπάρχει
παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη) ως αποτέλεσμα γεγονότος του παρελθόντος, β) είναι περισσότερο
πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή οικονομικών πόρων για την τακτοποίηση αυτής της δέσμευσης, και γ) μπορεί να
εκτιμηθεί αξιόπιστα το ποσό της υποχρέωσης. Εάν οι ανωτέρω συνθήκες δεν πληρούνται, δεν αναγνωρίζεται
πρόβλεψη»
Για τις εν λόγω υποθέσεις δεν έχει αναγνωρισθεί πρόβλεψη, καθώς σύμφωνα και με τις σχετικές γνωμοδοτήσεις των
νομικών συμβούλων του Εταιρείας και την εκτίμηση της Διοίκησης της εταιρείας: α) δεν έχει έως τώρα
οριστικοποιηθεί η ύπαρξη δέσμευσης και β) δεν πιθανολογείται ότι τελικά θα υπάρξει εκροή οικονομικών πόρων.
Επιπλέον, υπάρχουν αξιώσεις της εταιρείας κατά τρίτων οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε €12,8εκ.

7.17 Προβλέψεις
Οι σχηματισμένες προβλέψεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 30.06.2018 αναλύονται ως εξής:
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ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

(Ποσά σε χιλιάδες €)
1/1/2017
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν
Συναλλαγματικές διαφορές
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
31/12/2017
Μακροπρόθεσμες
Βραχυπρόθεσμες
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
30/06/2018
Μακροπρόθεσμες
Βραχυπρόθεσμες

Περιβαλλοντική
αποκατάσταση

Φορολογικές
υποχρεώσεις

1,099
1,000
(168)
1,930
1,930
(86)
1,844
1,844
-

Λοιπές

Σύνολο

1,315
372
(346)
(444)
897
897
-

11,517
1,080
(2)
(1,858)
10,737
10,737
-

13,930
2,452
(346)
(2)
(2,471)
13,564
13,564
-

370

717
(619)
10,835
10,835
-

1,087
(705)
13,581
13,581
-

902
902
-

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €)
1/1/2017
Απορρόφηση θυγατρικής
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
31/12/2017
Μακροπρόθεσμες
Βραχυπρόθεσμες
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
30/06/2018
Μακροπρόθεσμες
Βραχυπρόθεσμες

Περιβαλλοντική
αποκατάσταση

Φορολογικές
υποχρεώσεις
-

1,000

Λοιπές

2
1,395

-

(346)
(437)
615
615
-

-

-

1,000
1,000

1,000
1,000

615
615
-

-

Σύνολο

266
11,233
1,093
(1,855)
10,737
10,737
-

268
12,628
2,093
(346)
(2,291)
12,352
12,352
-

689
(619)
10,807
10,807
-

689
(619)
12,422
12,422
-

Περιβαλλοντική Αποκατάσταση. Αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία της εκτιμώμενης δαπάνης για αποκατάσταση
των λατομείων μετά από την παύση της λειτουργίας τους καθώς και άλλων παρόμοιων υποχρεώσεων.
Φορολογικές Υποχρεώσεις. Αφορά πρόβλεψη για την κάλυψη μελλοντικών διαφορών από φορολογικούς ελέγχους.
Λοιπές Προβλέψεις. Αφορά προβλέψεις για διάφορους κινδύνους κανένας από τους οποίους δεν είναι σημαντικός
για τον Όμιλο καθώς και για ενδεχόμενες υποχρεώσεις που απορρέουν από παρούσες δεσμεύσεις.
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7.18 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Πελάτες
Γραμμάτια Εισπρακτέα
Επιταγές Εισπρακτέες
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
Προκαταβολές σε προμηθευτές και
υπεργολάβους
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
30/06/2018 31/12/2017
728,896
696,385
300
300
4,050
4,282
(23,916)
(6,766)
709,330
694,202
475
157

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
30/06/2018 31/12/2017
366,639
384,486
2,276
2,463
(21,753)
(4,603)
347,162
382,347
-

37,130

51,497

28,814

43,808

746,934

745,856

375,976

426,155

Η μεταβολή στις προβλέψεις απομείωσης του κονδυλίου Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις αναλύεται στη
σημείωση 7.4.

7.19 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
(Ποσά σε χιλιάδες €)
30/06/2018 31/12/2017
Πελάτες - Παρακρατούμενες εγγυήσεις εισπρακτέες
105,046
122,964
άνω των 12 μηνών
Δοσμένες Εγγυήσεις
3,325
1,788
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
9,535
9,851
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
117,905
134,603

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
30/06/2018 31/12/2017
44,524

44,524

2,844
6,258
53,626

1,291
6,258
52,074

7.20 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Προμηθευτές
Προκαταβολές πελατών
Υποχρεώσεις σε πελάτες από την εκτέλεση έργων
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
30/06/2018 31/12/2017
272,656
331,536
203,344
111,073
118,812
132,722
594,812
575,331

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
30/06/2018 31/12/2017
155,892
225,220
172,753
86,887
119,944
132,504
448,589
444,610

7.21 Μετοχικό Κεφάλαιο
Η μετοχή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο
Αθηνών.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και οι μετοχές της είναι πλήρως
αποπληρωμένες.
Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με απορρόφηση των εταιρειών «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ –
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ», «PROTERGIA AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και
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«PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», η Εταιρεία προέβη στις δέουσες ενέργειες προκειμένου να πιστωθούν στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των
δικαιούχων μετόχων της ΜΕΤΚΑ οι νέες μετοχές που αυτοί δικαιούνται, λόγω της Συγχώνευσης. Για τις υπόλοιπες
Απορροφώμενες δεν εκδόθηκαν νέες μετοχές, καθώς αυτές ανήκουν άμεσα ή έμμεσα κατά ποσοστό 100% στην
Απορροφώσα, και ως εκ τούτου με την εισφερόμενη συνολική περιουσία τους (στοιχεία ενεργητικού και παθητικού)
δεν επαυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας, αλλά διαγράφηκε το ποσό από το λογαριασμό
«Συμμετοχές» της Απορροφώσας που αφορά στην αξία της συμμετοχής αυτής στις ανωτέρω αναφερόμενες
Απορροφώμενες και η διαφορά έχει μεταφερθεί σε λογαριασμούς ιδίων κεφαλαίων ως διαφορά από συγχώνευση.
Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, οι νέες μετοχές που αναλογούν στους δικαιούχους των μετοχών
της ΜΕΤΚΑ, παρέχουν σ’ αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της Απορροφώσας και στην απόληψη
μερίσματος. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται το μετοχικό κεφάλαιο, οι μεταβολές του μετοχικού κεφαλαίου
της Απορροφώσας πριν από και μετά τη Συγχώνευση:
Μετοχικό Κεφάλαιο της Απορροφώσας
πριν και μετά τη Συγχώνευση
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ πριν την Συγχώνευση
Ονομαστική Αξία μετοχής
Αριθμός Μετοχών προ Συγχώνευσης

113.408.386
0,97
116.915.862

ΙΙ. Μετοβολή μετοχικού κεφαλαίου λόγω της Συγχώνευσης
Αύξηση κεφαλαίου κατά το εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο της ΜΕΤΚΑ
(Απορροφώμενης Α), ποσού €8.312.096,32, που απομένει μετά τη διαγραφή, λόγω
συγχωνεύσεως, της συμμετοχής της Απορροφώσας στην Απορροφώμενη Α
Κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο της Απορροφώσας
Σύνολο αύξησης κεφαλαίου
Μετοχικό Κεφάλαιο νέας εταιρείας μετά τη Συγχώνευσης (Ι+ΙΙ)
Ονομαστική Αξία μετοχής
Αριθμός Κοινών Μετοχών μετά τη Συγχώνευση

8.312.096
16.883.944
25.196.040
138.604.426
0,97
142.891.161

Δεν έχουν υπάρξει μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ κατά την
διάρκεια του εξαμήνου σε σχέση με την 31.12.2017.

7.22 Επιμετρήσεις Εύλογης αξίας
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων που παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονομικής
θέσης και τα οποία επιμετρούνται στην εύλογη αξία, ομαδοποιούνται βάσει μια ιεραρχίας εύλογης αξίας τριών
επιπέδων. Τα τρία αυτά επίπεδα εξαρτώνται ανάλογα με το πώς καθορίζονται οι σημαντικές παράμετροι επιμέτρησής
του. Ως αποτέλεσμα τα τρία αυτά επίπεδα έχουν ως εξής:
- Επίπεδο 1: Τιμές διαπραγμάτευσης σε μια ενεργό αγορά
- Επίπεδο 2: Τιμές, από μοντέλα αποτίμησης που βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς, εκτός από τιμές
μιας ενεργούς αγοράς που περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1
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- Επίπεδο 3: Τιμές από μοντέλα αποτίμησης που δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.
Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα τρία Επίπεδα κατηγοριοποίησης των χρηματοοικονομικών στοιχείων και
υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας που επιμετρώνται στην εύλογη αξία την 30.06.2018 και 31.12.2017:

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα
σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων
Μετοχές
Ομόλογα Τραπεζών
Λοιπά Χρηματοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού
Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Για Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων
Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (Forward)
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων
Συμβάσεις Ανταλλαγής Επιτοκίων (Swaps)
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων
Συμβόλαια Προαίρεσης Εμπορευμάτων
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων

30/06/2018

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα
σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων
Μετοχές
Ομόλογα Τραπεζών
Λοιπά Χρηματοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού
Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (Forward)
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων
Συμβάσεις Ανταλλαγής Επιτοκίων (Swaps)
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων
Συμβόλαια Προαίρεσης Εμπορευμάτων
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων

31/12/2017
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ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Επίπεδο 1 Επίπεδο 2

293
63
159
5,646
2,440

293
63
114

471

566
22,732
-

566
61,843
348
62,757

8
5,646
2,440

-

37

566
22,732

-

23,297

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Επίπεδο 1 Επίπεδο 2

761
53
117

37

8,095
-

23,297

761
53
163
15,168
16,145

-

8,602

Επίπεδο 3

Επίπεδο 3

-

932
-

8
15,168
15,176

37
37

566
61,843
348
62,757

-
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(Ποσά σε χιλιάδες €)
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα
σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων
Μετοχές
Ομόλογα Τραπεζών
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Για Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων
Συμβόλαια Προαίρεσης Εμπορευμάτων
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
30/06/2018 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3

293
63
37
5,646
2,440
8,480

293
63
357

22,732

-

22,732

-

37

5,646
2,440
8,086

37

22,732

-

22,732

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
31/12/2017 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα
σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων
Μετοχές
Ομόλογα Τραπεζών
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (Forward)
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων
Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων
Συμβόλαια Προαίρεσης Εμπορευμάτων
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων

761
53
37
15,168
16,019

761
53
814

61,843
348
62,191

-

-

37

15,168
15,168

37

61,843
348
62,191

-

7.23 Πωλήσεις
Οι πωλήσεις του Ομίλου ανά τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας για την παρουσιαζόμενη περίοδο και την
30/6/2017 αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.

(Ποσά σε χιλιάδες €)

Μεταλλουργία

Ολοκληρωμένα
Έργα και
Υποδομές

Ηλεκτρισμός
και Φυσικό
Αέριο

Διακοπείσες
δραστηριότητες

Λοιπά

Σύνολο

30/06/2018
Ελλάδα

74,883

43,968

232,248

Ευρωπαϊκή Ένωση

171,430

21,184

3,696

Λοιπές Χώρες

37,160
283,473

130,813
195,965

206
236,150

Μεταλλουργία

Ολοκληρωμένα
Έργα και
Υποδομές

Σύνολο

(Ποσά σε χιλιάδες €)

Ηλεκτρισμός
και Φυσικό
Αέριο

351,099
1,567
1,567

(22)

196,288

(22)

169,746
717,134

Διακοπείσες
δραστηριότητες

Λοιπά

Σύνολο

30/06/2017
Ελλάδα

89,286

92,626

235,148

Ευρωπαϊκή Ένωση

157,876

28,204

2,079

Λοιπές Χώρες

27,976
275,138

179,056
299,886

671
237,898

Σύνολο

-

-

-

417,060

(1,503)

186,656

(1,503)

207,703
811,419

7.24 Κέρδη ανά μετοχή
Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με το μέσο σταθμικό αριθμό των κοινών μετοχών.
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(Ποσά σε χιλιάδες €)
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών
Βασικά κέρδη ανά μετοχή

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
1/1-30/06/2018 1/1-30/06/2017
83,882
80,654
142,891
142,891
0.5870
0.5644

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
1/1-30/06/2018 1/1-30/06/2017
77,218
62,847
142,891
142,891
0.5404
0.4398

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες (Σύνολο)
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών
Βασικά κέρδη ανά μετοχή

83,874
142,891
0.5870

81,432
142,891
0.5699

77,238
142,891
0.5405

Διακοπείσες δραστηριότητες (Σύνολο)
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών
Βασικά κέρδη ανά μετοχή

8
142,891
0.0001

(779)
142,891
(0.0055)

(284)
142,891
(0.0020)

63,142
142,891
0.4419

7.25 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται για τον Όμιλο σε 2.139
και για την Εταιρεία σε 1.832. Αντίστοιχα την 30/06/2017 ανήλθε για Όμιλο σε 2.060 και για την Εταιρεία σε 1.728.
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7.26 Παροχές στη Διοίκηση
Οι παροχές προς τη Διοίκηση σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
(Ποσά σε χιλιάδες €)
Βραχυπρόθεσμες παροχές
- Μισθοί Διευθ. Στελεχών και Αμοιβές Δ.Σ.
- Κόστος κοινωνικής ασφάλισης
- Λοιπές αποζημιώσεις

30/06/2018

Σύνολο

30/06/2017

5,318
175
31
5,525

Παροχές μετά τη λήξη της εργασίας, σχετικές με:
- Προγράμματα καθορισμένων παροχών

30/06/2018

10,846
371
37
11,254
-

5,525

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
30/06/2017

4,744
83

9,741
324
-

-

4,826

27

10,064
-

11,281

23

4,826

10,088

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου (και τις οικογένειές τους).

7.27 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη Περιόδου
Προσαρμογή για:
Φόρο
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις
(Κέρδη)/ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
(Κέρδη)/ζημιές από πώληση θυγατρικής
(Κέρδη)/ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρημ/κών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτ.
Κέρδη από από πώληση χρημ/κών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
'Εσοδα τόκων
'Εξοδα τόκων
Έσοδα από μερίσματα
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων - Παραχωρηθέντων Δικαιωμάτων
Συναλλαγματικά κέρδη / (ζημιές)
Λοιπές Διαφορές
Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων
Εκροή προβλέψεων
Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης
Άλλα
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
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ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
1/1-30/06/2018 1/1-30/06/2017

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
1/1-30/06/2018 1/1-30/06/2017

80,057

82,118

77,238

63,142

8,502
33,180
4,150
100

4,806
24,441
2,471
153

(4,301)
21,838
(157)
(1,266)
(1,298)
60,995

11,374
32,825
2,869
51
(6)
(3,373)
(614)
100
(3,566)
25,567
(1,232)
(3,764)
882
61,115

(2,413)
14,032
(6,284)
(556)
(34)
36,862

8,125
24,034
1,712
138
(1)
(614)
100
(5,312)
21,427
(1,961)
(523)
(8,243)
38,881

(7,914)
(76,721)
61
19,769
5
(542)
5
(65,337)
75,715

107,071
(93,689)
(4,100)
(41,320)
(677)
(32,715)
110,518

(10,019)
(33,063)
85
(30,313)
(543)
(73,853)
40,247

25,748
178,743
(1,189)
(225,778)
(733)
(23,210)
78,813

246

246
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7.28 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 24 φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Πωλήσεις Εμπορευμάτων
Θυγατρικές
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
30/06/2018 30/06/2017
261
261

Αγορές Εμπορευμάτων
Θυγατρικές
Σύνολο

4,277
4,277

Αγορές Υπηρεσιών
Θυγατρικές
Διευθυντικά Στελέχη
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

5,525
5,455
10,980

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/υπηρεσιών
Θυγατρικές
Διευθυντικά Στελέχη
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο
Χορηγηθείσες εγγυήσεις για συνδεμένα μέρη
Θυγατρικές
Σύνολο
Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Θυγατρικές
Διευθυντικά Στελέχη
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

-

47,440
261
47,701

39,985
272
40,257

-

15,309
15,309

9,089
9,089

-

2,826
4,277
7,103

5,459
1,259
6,719

-

2,119
4,826
5,225
12,170

10,871
10,088
3,315
24,273

272
272

-

Πωλήσεις Υπηρεσιών
Θυγατρικές
Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
30/06/2018 30/06/2017

1,527
1,527

11,281
3,455
14,736

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
30/06/2018 31/12/2017
-

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
30/06/2018 31/12/2017
-

229,925

203,645
-

-

10,457
10,457

5,926
5,926

10,401
240,326

5,878
209,523

846,300
846,300

859,910
859,910

846,300
846,300

859,910
859,910

15,321
634
361
16,316

36,473
37
490
37,000

634
361
995

37
491
528

Οι παραπάνω εγγυήσεις αφορούν:
Κατά € 436,6 εκ σε εγγυήσεις για Τραπεζικά Δάνεια θυγατρικών και λοιπά Χρηματοοικονομικά και κατά €409,7 εκ σε
εγγυήσεις της μητρικής προς Πελάτες και Προμηθευτές των θυγατρικών της εταιρειών.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω ποσό των εγγυήσεων που έχει εκδώσει η μητρική προς Πελάτες και Προμηθευτές των
θυγατρικών της εταιρειών, αντιστοιχεί στο μέγιστο της εγγύησης και του κινδύνου που έχει αναληφθεί από τη
μητρική ανεξάρτητα από τη πιθανότητα πραγμάτωσης του εν λόγω κινδύνου.
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Η μητρική εταιρεία για το σύνολο των εγγυήσεων που εκδίδει για λογαριασμό των θυγατρικών της εταιρειών εκτιμάει
το κόστος που θα έπρεπε να τιμολογεί προς αυτές βασιζόμενη σε γενικά παραδεκτές μεθόδους τιμολόγησης. Στις
περιπτώσεις που το εν λόγω κόστος υπερβαίνει το ποσό των ήδη συμφωνημένων management fees που η μητρική
χρεώνει προς τις θυγατρικές θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση προκειμένου να καλύπτεται η διαφορά.
Οι συναλλαγές με τις ανωτέρω εταιρείες πραγματοποιούνται σε καθαρά εμπορική βάση. Ο Όμιλος δεν συμμετείχε σε
καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσης ή περιεχομένου η οποία να είναι ουσιώδης για τον Όμιλο, ή τις εταιρείες και τα
άτομα που συνδέονται στενά με αυτόν, και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο μέλλον.
Καμία από τις συναλλαγές δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες.

7.29 Κεφαλαιουχικές δαπάνες
Εντός του πρώτου εξαμήνου 2018, ο Όμιλος πραγματοποίησε κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους €46.555 χιλ. έναντι
€80.235 χιλ. το πρώτο εξάμηνο 2017.
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7.30 Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης
Δεν υπάρχουν λοιπά μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν είτε τον Όμιλο
είτε την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
(ΔΠΧΑ).

Μαρούσι, 11 Σεπτεμβρίου 2018

Ευάγγελος Μυτιληναίος

Σπυρίδων Κασδάς
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Ιωάννης Καλαφατάς

Σπυρίδων Πετράτος

Α.Δ.Τ. ΑΖ 556040/2008

Α.Δ.Τ. ΑΒ 263393/2006

Γενικός Διευθυντής

Διευθυντής

Οικονομικών Υπηρεσιών

Οικονομικών Υπηρεσιών
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