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Α. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
(σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

    

  Οι 

1. Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων 

Σύμβουλος   

2. Ιωάννης Μυτιληναίος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

3. Γεώργιος Κοντούζογλου, Μέλος  του Διοικητικού Συμβουλίου και  Εντεταλμένος 

Σύμβουλος                                       

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 

εξ΄ όσων γνωρίζουμε:  

α. οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για τη χρήση 1.1.2009 έως 31.12.2009, οι οποίες 

καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο 

αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα 

αποτελέσματα χρήσεως της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 

εκλαμβανομένων ως σύνολο 

και 

β. Η συνημμένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την 

εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 

εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων 

κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 

 

 

Μαρούσι, 30 Μαρτίου 2010 

 

Οι βεβαιούντες 

 

Ευάγγελος Μυτιληναίος         Ιωάννης Μυτιληναίος         Γεώργιος Κοντούζογλου 

 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου           Αντιπρόεδρος του                 Μέλος  του Διοικητικού 

Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος             Διοικητικού Συμβουλίου        και  Εντεταλμένος Σύμβουλος                                      
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Β. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους (Εταίρους) της Εταιρείας  

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
 
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και των 
θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση 
οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2009, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις 
συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως 
που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών 
και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η Διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες 
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε 
σε λάθος. 
 

Ευθύνη Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον 
έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να 
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε 
τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και τις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο 
έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, 
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 
περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 
δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση 
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος 
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και 
μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη 
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που 
έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας 
γνώμης. 
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Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας και 
των θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2009, τη χρηματοοικονομική τους 
επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

Θέμα Έμφασης 

Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο 
εξής: 
Όπως γνωστοποιείται στη σημείωση 6.35 των Οικονομικών Καταστάσεων, η θυγατρική 
εταιρεία του Ομίλου ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. αμφισβητεί, συνολικά τον τρόπο τιμολόγησης της 
ηλεκτρικής ενέργειας που η ΔΕΗ επέβαλλε από τον Ιούλιο του 2008 στο τιμολόγιο 
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, δυνάμει σχετικής απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
που αφορούσε τη διαμόρφωση του τιμολογίου πελατών υψηλής τάσης. Κατόπιν σχετικής 
απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου, τα δυο μέρη ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με 
αντικείμενο τη συμφωνία των όρων στη βάση των οποίων η ΔΕΗ θα καλύπτει τις ανάγκες 
της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. σε ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς και η ρύθμιση των σχέσεων των δυο 
μερών για την περίοδο από 1/7/2008 έως και τη σύναψη της τελικής συμφωνίας. Τυχόν 
υποχρεώσεις (πέραν της ήδη σχηματισθείσας πρόβλεψης) ή απαιτήσεις που θα 
προκύψουν για τον Όμιλο από την οριστική διευθέτηση της εν λόγω διαφοράς δεν 
δύναται να προσδιοριστούν την δεδομένη χρονική στιγμή. 
 

Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 
 
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του 
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις, στα πλαίσια των 
οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2010 

 

O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

 

 

 

Γιώργος Δεληγιάννης 

    Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15791 

 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Μανόλης Μιχαλιός 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131 
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Γ. Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην χρονική περίοδο της 

χρήσεως 2009. Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις 

του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, του νόμου 3556/2007 (Φ.Ε.Κ. 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. 

Στη παρούσα έκθεση περιέχονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας 

«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – Όμιλος Επιχειρήσεων» (στο εξής η «Εταιρεία») και των 

θυγατρικών και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών (στο εξής από κοινού με την εταιρεία ο 

«Όμιλος») για τη χρήση 2009 και περιγράφονται σημαντικά γεγονότα που 

διαδραματίσθηκαν στην περίοδο αυτή και η επίδρασή τους στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις. Επίσης, περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που οι 

εταιρείες του Ομίλου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν το επόμενο έτος και τέλος 

παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές μεταξύ της  Εταιρείας και των συνδεδεμένων με 

αυτήν προσώπων. 

Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2009 - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Το 2009 ξεκίνησε με την παγκόσμια οικονομία να βρίσκεται σε κατάσταση βαθιάς ύφεσης. 

Πυρετώδεις διαβουλεύσεις ανάμεσα στις πολιτικές ηγεσίες των ισχυρότερων οικονομιών 

κατέληξαν σε συντονισμένες παρεμβάσεις, στην κατεύθυνση της δημοσιονομικής 

επέκτασης με σκοπό να  ανακόψουν τον κύκλο ύφεσης και να επαναφέρουν την 

παγκόσμια οικονομία σε τροχιά ανάκαμψης. Ταυτόχρονα οι κεντρικές τράπεζες και στις 

δύο πλευρές του ατλαντικού έλαβαν έκτακτα μέτρα, παρεμβαίνοντας άμεσα στο μέγεθος 

της ποσότητας χρήματος και ενισχύοντας τη ρευστότητα. Τα συντονισμένα αυτά 

δημοσιονομικά και νομισματικά μέτρα έφεραν αποτέλεσμα και μετά το Ά Τρίμηνο υπήρξε 

αναστροφή του κλίματος που συνοδεύτηκε από την ισχυρή ανοδική αντίδραση των 

αγορών.  

Η παγκόσμια οικονομία εισήλθε σε φάση οικονομικής ανάκαμψης, όμως τα υπέρογκα 

χρέη και ελλείμματα που έχουν συσσωρευτεί στους κρατικούς ισολογισμούς αποτελούν τη 

νέα πηγή προβληματισμού. Η Ελλάδα εισήλθε με χρονική υστέρηση στην ύφεση και 
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βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής, καθώς καλείται να εξυπηρετήσει ένα 

δημόσιο χρέος που ξεπερνά το 100% του ΑΕΠ και ταυτόχρονα να προχωρήσει στην 

απαραίτητη περιστολή δαπανών ώστε να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα.          

Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, το 2009 ο Όμιλος έδειξε αντοχή, 

επωφελούμενος τα μέγιστα από την επιτυχημένη πολιτική αντιστάθμισης κινδύνων, και 

κατόρθωσε να καταγράψει θετικά αποτελέσματα παραμένοντας σε κερδοφόρο πορεία.  Το 

τέλος της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης βρίσκει τον Όμιλο οικονομικά εύρωστο και σε 

θέση να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής 

οικονομίας. 

 
Οι εξελίξεις που αφορούν σε κάθε ένα από τους Τομείς, στους οποίους δραστηριοποιείται 

ο Όμιλος αναλύονται διεξοδικά παρακάτω. 

 
Τομέας Μεταλλουργίας και Μεταλλείων 
 
To 2009 υπήρξε έτος παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης, σε βαθμό που πολλοί να θεωρούν 

την τρέχουσα οικονομική συγκυρία συγκρίσιμη με εκείνη της μεγάλης ύφεσης του 1930. 

Οι κεντρικές τράπεζες και οι κυβερνήσεις προχώρησαν στη λήψη σημαντικών μέτρων 

προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ρευστότητας στις αγορές και της ταυτόχρονης 

αποτροπής φαινόμενων χρεοκοπίας στο χρηματοοικονομικό κλάδο. 

 

Οι τιμές του αλουμινίου υποχώρησαν περίπου 60% από τα υψηλά του Ιουνίου του 2008, 

και  παρέμειναν αρκετά χαμηλότερα από τα μακροπρόθεσμα μέσα επίπεδα. Όσον αφορά 

στα θεμελιώδη μεγέθη το αλουμίνιο παρουσίασε την πιο αδύναμη εικόνα σε σχέση με τα 

άλλα βασικά μέταλλα. Η ζήτηση ήταν μειωμένη κατά 8,2% σε σχέση με τον προηγούμενο 

χρόνο ενώ και η παραγωγή σημείωσε πτώση κατά 5,9%.  

Τα αποθέματα συνέχισαν να συσσωρεύονται με γοργό ρυθμό, φτάνοντας κάποια στιγμή 

να αυξάνονται κατά μέσο όρο 20 χιλ. τον. την ημέρα. Καθώς η ζήτηση παρουσιαζόταν 

ιδιαίτερα αδύναμη, και παρότι οι τιμές του αλουμινίου κατά το α’ τριμήνου βρέθηκαν 

χαμηλότερα από το οριακό κόστος για την πλειοψηφία των παραγωγικών μονάδων ανά 

τον κόσμο, οι παραγωγοί δεν προχώρησαν άμεσα στις απαραίτητες περικοπές. 

 
Οι τιμές παρουσίασαν την πρώτη ανοδική αντίδραση μετά την ανακοίνωση της 

κυβέρνησης της Κίνας να προχωρήσει σε αύξηση των στρατηγικών της αποθεμάτων. Οι 

τοπικές τιμές του αλουμινίου (Shangai Metal Exchange) αυξήθηκαν σε σχέση με αυτές 

του London Metal Exchange (προκαλώντας συνθήκες arbitrage) γεγονός που ενίσχυσε τις 

εισαγωγές και στήριξε τεχνητά τις τιμές παρότι τα αποθέματα δεν παρουσίασαν μείωση 

(ένδειξη ότι επιπλέον περικοπές της παραγωγής ήταν απαραίτητες). Η κυβέρνηση της 
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Κίνας, με σκοπό την προστασία της βιομηχανικής παραγωγής και της διαφύλαξης θέσεων 

εργασίας, επέτρεψε στις εγχώριες μονάδες να εξασφαλίσουν ευνοϊκές συμφωνίες 

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.  

 
Μετά από ένα ιδιαίτερα αδύναμο α’ τρίμηνο, οι τιμές του αλουμινίου κατέγραψαν 

σημαντικές αποδόσεις. Παρά το γεγονός ότι τα αποθέματα παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα, 

ως επακόλουθο της κατάρρευσης της ζήτησης, οι μακροπρόθεσμες χρηματοδοτικές 

συμφωνίες εμφανίστηκαν πολύ ελκυστικές τόσο για τις τράπεζες όσο και για τους 

παραγωγούς. Υπολογίζεται ότι ποσοστό 70% - 75% των συνολικών αποθεμάτων βρέθηκε 

δεσμευμένο σε τέτοιου είδους χρηματοδοτικές συμφωνίες, δημιουργώντας ελλείψεις στην 

πραγματική αγορά και ιδιαίτερα στην αγορά spot. 

 
Τομέας Κατασκευών (ΕPC) 
 
Το 2009, παρόλο που ήταν μία χρονιά στην οποία κορυφώθηκε η επιδείνωση της 

παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης, για τον Τομέα των Κατασκευών ήταν μία ακόμη 

χρονιά προκλήσεων και επιτυχιών. Ο Όμιλος μέσω της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ αποτελεί το 

μεγαλύτερο και πιο εξειδικευμένο κατασκευαστή ενεργειακών έργων στην Ελλάδα ενώ 

ταυτόχρονα επεκτείνεται σε ανταγωνιστικές αγορές του εξωτερικού. Οι στρατηγικές 

επιλογές της Διοίκησης αποδίδουν ήδη καρπούς, διατηρώντας την ισχυρή παρουσία της 

ΜΕΤΚΑ στην εγχώρια αγορά και αναπτύσσοντας παράλληλα τη διεθνή δραστηριότητά της, 

επιδιώκοντας ένα ισορροπημένο μοντέλο δραστηριότητας και ανάπτυξης.  

Το 2009 η ΜΕΤΚΑ, παρά τις παρατάσεις στις διαδικασίες συμφωνίας και υπογραφής 

συμβάσεων νέων έργων αλλά και τις χρονικές καθυστερήσεις στην εκτέλεση κάποιων 

έργων οι οποίες ωστόσο οφείλονταν σε παράγοντες που ήταν εκτός του ελέγχου της 

εταιρείας, κατόρθωσε να αυξήσει το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβασιοποιημένων έργων σε 

νέο ιστορικό υψηλό (€ 2 δις) ώστε να επιτύχει τη διατήρηση της κερδοφορίας για το 2009 

και να πετύχει νέα υψηλά πωλήσεων και κερδών τα επόμενα χρόνια. 

Τομέας Ενέργειας 
 
Κατά τη χρήση 2009, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., στα πλαίσια του ευρύτερου επενδυτικού της 

σχεδιασμού στο χώρο της ενέργειας, προχώρησε σε σειρά επιχειρηματικών κινήσεων 

στοχεύοντας την περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης. Ειδικότερα: 

 

Το 2009 μπήκε σε δοκιμαστική λειτουργία η μονάδα συμπαραγωγής με καύσιμο φυσικό 

αέριο συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 334MW στις εγκαταστάσεις της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ 

Α.Ε. στη Βοιωτία. 
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Στις 14.04.2009 ολοκληρώθηκε η συμφωνία με τη ΜOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. για την από κοινού κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδος 

συνδυασμένου κύκλου ισχύος 437MW περίπου με καύσιμο φυσικό αέριο εντός των 

εγκαταστάσεων της MOTOR OIL στους Αγ. Θεοδώρους, Κορινθίας. Η συμφωνία 

ολοκληρώθηκε με την απόκτηση, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, από την 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. μέσω της 100% θυγατρικής «ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ Α.Ε.», ποσοστού 65% 

στην ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E., η οποία κατέχει τις σχετικές με τη μονάδα άδειες, ενώ η 

ΜOTOR OIL Α.Ε. παραμένει μέτοχος της Εταιρίας με ποσοστό 35%. Το ποσό της σχετικής 

αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 59,4 εκατ. 

και καλύφθηκε εξολοκλήρου από την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. κατά την 15.04.2009, μέσω της 

«ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ Α.Ε.». Την κατασκευή της νέας μονάδος συνδυασμένου κύκλου, 

αναλαμβάνει η ΜΕΤΚΑ A.E., θυγατρική της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Το χρονοδιάγραμμα του 

έργου προβλέπει την ολοκλήρωση της κατασκευής της μονάδος σε 28 μήνες, δηλαδή 

εντός του 2011.  

 
Επιδιώκοντας τη σταθερή ενίσχυση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 

προχώρησε στην κατάθεση 17 αιτήσεων αδειών παραγωγής συνολικής εκτιμώμενης 

εγκατεστημένης ισχύος 320MW. Σημειώνεται ότι για σημαντικό αριθμό εξ αυτών, η 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. έχει ήδη εξασφαλίσει θετική γνωμοδότηση από τη ΡΑΕ. Ταυτόχρονα, 

η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. προχώρησε στην ενσωμάτωση των 4 αιολικών πάρκων εν 

λειτουργία συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 18.6MW στην περιοχή της Ευβοίας, τα 

οποία εξαγοράσθηκαν από την Dong Energie E2 το Νοέμβριο 2008.  

Στο τέλος του έτους πραγματοποιήθηκε η πρώτη κοινή προσπάθεια των Ομίλων 

Μυτιληναίος και η MOTOR OIL για την εισαγωγή φορτίου υγροποιημένου φυσικού αερίου 

(LNG) η οποία όμως δεν κατέστη δυνατή, καθώς ο ΔΕΣΦΑ επικαλούμενος προσχηματικά 

αδυναμία ερμηνείας, σαφούς κατά τα άλλα, υπουργικής απόφασης, παρεμπόδισε την 

παραλαβή του φορτίου στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας. Ωστόσο το πρώτο σημαντικό 

βήμα επετεύχθη, αφού ελήφθησαν οι απαραίτητες αποφάσεις σε θεσμικό επίπεδο, ώστε 

να απομένουν πλέον μόνο τυπικές διαδικασίες για την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς 

και την απρόσκοπτη εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου. Η πρωτοποριακή ενέργεια 

εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου αποτέλεσε αφορμή να γίνουν ενέργειες που 

εκκρεμούσαν από το 2005. H επιτυχής ολοκλήρωση του εγχειρήματος θα επιφέρει μόνο 

οφέλη για την ελληνική οικονομία, για το συμφέρον των καταναλωτών που ευνοούνται 

από οικονομικότερες παραγωγικές διαδικασίες, αλλά και για τον ίδιο το ΔΕΣΦΑ του οποίου 



  

Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 

 

11

τα συμφέροντα εξυπηρετούνται από τη διεύρυνση της βάσης προμηθευτών και την 

αποδοτικότερη χρήση των δημόσιων εγκαταστάσεων. 

Συγκεκριμένα οι επιδράσεις στον κύκλο εργασιών καθώς και στη λειτουργική αλλά και 

καθαρή κερδοφορία του Ομίλου κατά το 2009 σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση έχουν 

ως εξής: 

Α. Κύκλος Εργασιών 

 

Β. EBITDA Ομίλου 

 

 
 
 
 
 
 

Ποσά σε εκ. €
Ανάλυση 

Αποκλίσεων 
Κύκλος Εργασιών 2008 929,1 
Επιδράσεις από: 
Οργανική επίδραση Ισοτιμίας $/€ 36,7 
Όγκο παραγωγής - πωλήσεων -24,4
Τιμές και "πριμ" προϊόντων -9,6
Διεθνείς Τιμές Μετάλλων ('LME) -41,7
Λοιπά -0,2
Τομέας Ενέργειας 3,2 
Εμπορική δραστηριότητα (Ψευδάγυρος - Μόλυβδος) -124,3 
Έργα ('EPC) -106,9 
Κύκλος Εργασιών 2009 661,8 

Ποσά σε εκ. €
Ανάλυση 

Αποκλίσεων 

EBITDA Ομίλου 2008 109,5 
Επιδράσεις από: 
Οργανική επίδραση Ισοτιμίας $/€ 30,1 
Συναλλαγματική Επίδραση από μετατροπή 6,4 
Πετρέλαιο 49,0 
Όγκο παραγωγής - πωλήσεων -29,1
Μεταφορικά - Ναύλα 8,7 
Τιμές και "πριμ" προϊόντων -9,6
Λοιπά έξοδα παραγωγής & Πρώτες Ύλες 17,4 
Διεθνείς Τιμές Μετάλλων ('LME) -41,7
Έργα ('EPC) -4,8
Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας -6,6
Διοικητικά έξοδα -1,4
Δραστηριότητα εμπορίας Χαλυβουργικών -0,4
Τομέα Ενέργειας 1,9 
Διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις -6,1
Εμπορική δραστηριότητα (Ψευδάγυρος - Μόλυβδος) -4,4
EBITDA Ομίλου 2009 118,9 
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Γ. Καθαρή Κερδοφορία Ομίλου μετά από δικαιώματα μειοψηφίας 

 

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 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 και 

χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων με τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια του 

Ομίλου τα οποία είναι το άθροισμα της Καθαρής Θέσης, του συνόλου των δανείων και 

των μακροπρόθεσμων προβλέψεων. 

Ποσά σε εκ. €
Ανάλυση 

Αποκλίσεων 
Καθαρά Αποτελέσματα μετά από Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 2008 

18,49 

Επιδράσεις από: 
Λειτουργικά Αποτελέσματα μετά από αποσβέσεις 
(EBIT) 

-5,9

Κεφαλαιακά Κέρδη και μη επαναλαμβανόμενα έσοδα -10,3

Καθαρά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (Έξοδα- 
Έσοδα) 

12,9 

Μερίδιο σε αποτελέσματα συγγενών -4,8
Δικαιώματα Μειοψηφίας 6,4 
Μη συνεχιζομενες δραστηριότητες -1,9
Φόρους -1,2
Καθαρά Αποτελέσματα μετά από Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 2009 

13,7 
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- ROE (Return on Equity) – «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί 

τα κέρδη μετά από φόρους με την Καθαρή Θέση του Ομίλου. 

- 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». 

 Οι παραπάνω δείκτες για το 2009 σε σύγκριση με το 2008 κινήθηκαν ως εξής: 

2009 2008

EBITDA (Ομίλου) 118,9 109,5

ROCE 8% 9%

ROE 2% 4%

EVA (σε εκατ. ευρώ) 7 6  

 

ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 

Κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόμενης περιόδου ο Όμιλος προέβη στις ακόλουθες 

αποφάσεις και ενέργειες: 

 
Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., θυγατρική εταιρεία της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 

έχει ασκήσει αγωγή κατά της ΔΕΗ (στο εξής ο «Προμηθευτής») αναφορικά με την 

εγκυρότητα της καταγγελίας από την τελευταία της από 25-6-1960 αρχικής σύμβασης 

προμήθειας ενέργειας.  

Επιπρόσθετα, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. αμφισβητεί στο σύνολό της την τιμολόγηση της 

παρεχόμενης από τη ΔΕΗ ηλεκτρικής ενέργειας μετά τη θέση σε ισχύ της υπ’ αριθμό 

Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/23860/2007 απόφασης του ΥΠΑΝ, που ρυθμίζει μεταξύ άλλων την 

απελευθέρωση  των τιμολογίων στην υψηλή τάση. 

 

Ιδίως δε αμφισβητεί την αύξηση που ο Προμηθευτής επέβαλε από τον Ιούλιο του 2008 

στο τιμολόγιο πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας εφαρμόζοντας εσφαλμένα την ανωτέρω ΥΑ 

για την κατάργηση του ρυθμιζόμενου τιμολογίου στην υψηλή τάση και αγνοώντας την εξ 

αυτής υποχρέωση του Προμηθευτή για διαπραγμάτευση των τιμολογίων με τους πελάτες 

υψηλής τάσης, με όριο ανώτατης τιμής 10% επί του κατά την 30.06.2008 ισχύοντος 



  

Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 

 

14

τιμολογίου. Συγκεκριμένα, η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου αμφισβητεί συνολικά τον 

τρόπο τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας από τον Προμηθευτή καθώς δεν έχει 

προκύψει από οποιαδήποτε μεταξύ τους διαπραγμάτευση, όπως ορίζει η Υπουργική 

Απόφαση, ενώ ουσιαστικά αποτελεί μια συνέχεια του καταργηθέντος ρυθμιζόμενου 

βιομηχανικού τιμολογίου (Α150) προσαυξημένου κατά 10%. Συγκεκριμένα, η θέση της 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. έχει ως εξής:  

- αμφισβήτησε εξαρχής στο σύνολό της την τιμολόγηση της παρεχόμενης από τον 

Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας μετά την 1-8-2008, με την αιτιολογία ότι αυτή 

επεβλήθη αυθαίρετα και μονομερώς, χωρίς να στηρίζεται σε δεσμευτική απόφαση 

της διοίκησης, όπως συνέβαινε μέχρι τότε με το καθεστώς των  ρυθμιζόμενων 

τιμολογίων,  χωρίς να προηγηθούν διαπραγματεύσεις και τάσσοντας προς τον 

Προμηθευτή ένα εύλογο χρονικό διάστημα για τον συμβατικό καθορισμό δίκαιου, 

εύλογου και ανταποκρινόμενου στην παροχή τιμήματος. 

- Αρνήθηκε την εξόφληση των τιμολογίων κατά το μέρος που αφορούσαν την 

μονομερώς επιβληθείσα αύξηση του 10% ζητώντας την έκδοση πιστωτικού 

τιμολογίου, το οποίο μετά από άρνηση του Προμηθευτή εξέδωσε η ίδια. 

- αποδέχθηκε με επιφύλαξη να εξοφλεί την υπόλοιπη αξία της τιμολόγησης στα 

πλαίσια της καλής πίστης για μια μεταβατική περίοδο, μέχρι την κατάληξη των 

διαπραγματεύσεων στις οποίες θα έπρεπε να έχουν προσέλθει  τα δυο μέρη.  

 

Για την επίλυση της ανωτέρω διαφοράς η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. και ο Προμηθευτής, μετά 

από ειδικές αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων, παρέπεμψαν τον Ιούνιο 2009 

την ανωτέρω διαφορά σε διαιτησία υπό τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου προκειμένου να 

αποφασίσει για την ορθή ερμηνεία των σχετικών νομοθετικών διατάξεων, αν δηλαδή 

νομίμως επεβλήθη η αύξηση 10% επί του προϊσχύσαντος τιμολογίου χωρίς προηγούμενη 

διαπραγμάτευση, καθώς και αν υπήρχε δικαίωμα ή/και υποχρέωση του Προμηθευτή να 

διαπραγματευθεί τους όρους της σχετικής σύμβασης προμήθειας, ιδίως το τρόπο 

προσδιορισμού του τιμήματος, με μοναδικό περιορισμό το όριο ανώτατης τιμής που 

προσδιορίζεται από το προϊσχύσαν τιμολόγιο (Α150) προσαυξημένο κατά 10% και χωρίς 

όριο κατώτατης τιμής. 

 

Στις 25.02.2010, το Διαιτητικό Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του βάσει της οποίας τα 

δύο μέρη καλούνται να προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις τηρώντας τις αρχές της καλής 

πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Σκοπός των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο 

μερών, οι οποίες ξεκίνησαν στις 23 Μαρτίου 2010, είναι η συμφωνία των όρων, στη βάση 

των οποίων η ΔΕΗ Α.Ε. θα καλύπτει τις ανάγκες της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. σε ηλεκτρικό 
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ρεύμα, εν όλω ή εν μέρει, καθώς και η ρύθμιση των σχέσεων των δύο μερών για την 

περίοδο από 01.07.2008 έως και τη σύναψη της τελικής συμφωνίας. 

 
Η διοίκηση της θυγατρικής εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική Υπουργική απόφαση 

σε συνάρτηση με τη προαναφερόμενη απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου προέβη σε 

εκτίμηση της μέγιστης δυνητικής υποχρέωσης προς τη ΔΕΗ για το διάστημα 01.07.2008 – 

31.12.2009, την οποία και καταχώρησε ως πρόβλεψη στα αποτελέσματα της χρήσης για 

λόγους συντηρητικότητας. 

 
Το ποσό της σωρευμένης διαφοράς μεταξύ των τιμολογίων που εκδίδει ο προμηθευτής 

και της καταχωρημένης πρόβλεψης για την περίοδο 01.07.2008 – 31.12.2009 ανέρχεται 

σε 21,3 εκ €, εκ των οποίων 8,1εκ € αφορούν στο 2008 και 13,2εκ € αφορούν στο 

διάστημα 01/01 – 31/12/2009. 

 
Τυχόν υποχρεώσεις (πέραν της πρόβλεψης) ή απαιτήσεις που θα προκύψουν για τον 

Όμιλο από τη οριστική διευθέτηση της εν λόγω διαφοράς δεν δύναται να προσδιοριστούν 

την δεδομένη χρονική στιγμή.  

 
Με την από 26 Ιανουαρίου 2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 

θυγατρικής του εταιρείας Sometra S.A., στην οποία η μητρική συμμετέχει με ποσοστό 

93%, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή της παραγωγικής δραστηριότητας του 

εργοστασίου παραγωγής Ψευδάργυρου – Μολύβδου στην Copsa Mica, Ρουμανία, καθώς 

και η δραστική μείωση του μη αναγκαίου προσωπικού. Η απόφαση αυτή κρίθηκε 

επιβεβλημένη λόγω των δυσμενέστατων συνθηκών στις διεθνείς αγορές των μετάλλων σε 

συνδυασμό με την έλλειψη πρώτων υλών για την παραγωγή ψευδαργύρου, μετά και τη 

διακοπή λειτουργίας του μοναδικού ορυχείου  μικτού θειώδους (bulk concentrate) στον 

κόσμο. Σημειώνεται ότι η τιμή ψευδαργύρου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου 

(LME) καταγράφει ρεκόρ κατώτατης τιμής φθάνοντας μόλις τα 1.100 USD/ τόνο, όταν 

στις αρχές του 2008 η αντίστοιχη τιμή ήταν 4.000 USD/ τόνο.   

 
Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. εισέφερε τις κατά 20% συμμετοχές της στις εταιρείες ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ 

Α.Ε., ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ Α.Ε. και ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ Α.Ε. στην 100% θυγατρική εταιρεία ΜΟΒΑΛ 

Α.Ε. και η τελευταία προχώρησε στην απόκτηση του υπολειπόμενου 80% για κάθε μία 

από αυτές. Από τα παραπάνω αναγνωρίσθηκε στον Όμιλο υπεραξία ποσού € 5,76 εκατ.  

 
Υπεγράφη στις 25.06.2009 η σύμβαση κατασκευής θερμοηλεκτρικού σταθμού στη 

Δαμασκό της Συρίας, μεταξύ της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας και της κοινοπραξίας 

ANSALDO Energia/METKA, με Leader την ΜΕΤΚΑ. Το έργο αφορά στην μελέτη – 
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προμήθεια - κατασκευή και θέση σε λειτουργία ενός σταθμού 700Μwatt, παραγωγής 

ρεύματος με καύσιμο φυσικό αέριο. Το ποσοστό συμμετοχής στην εκτέλεση του έργου 

είναι η ANSALDO Energia με 25% και η METKA με 75%. Η συνολική αξία σύμβασης 

ανέρχεται σε € 640.032.609 πλέον SYP 724.034.823 (περίπου € 11.000.000 με σημερινή 

ισοτιμία). 

Με την από 28.09.2009 απόφαση του Δ.Σ. της 100% θυγατρικής εταιρείας «ΜΟΒΑΛ 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αποφασίστηκε 

η απορρόφηση των εταιρειών «Ενεργειακή Ε2 Αιολική Α.Ε.» και «Ενεργειακή Ε2 Αιολικά 

Πάρκα Καρυστίας A.Ε.», με Ισολογισμό Μετασχηματισμού 30.09.2009. 

Στις 30 Οκτωβρίου υπεγράφη μεταξύ της ΜΕΤΚΑ και της RWE & Turcas Güney Elektrik 

Uretim A.Ş, η σύμβαση EPC που αφορά στην κατασκευή ενός θερμοηλεκτρικού σταθμού 

ισχύος 775 MW, πλησίον της περιοχής Ντενιζλί στην Τουρκία. Η καταρχήν συμβατική αξία 

για τη ΜΕΤΚΑ προσεγγίζει τα €450 εκ. και η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της 

μονάδας έχει προγραμματιστεί για το τέλος του 2012. 

Με την από 31 Δεκεμβρίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. αποφασίστηκε η ανάκληση της διαδικασίας διάσπασης δια  

απορρόφησης της εταιρείας από τις εταιρείες «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕNDESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». Συνεπεία του ότι η διάσπαση 

μέχρι την 31.12.2009 δεν έχει ολοκληρωθεί, θα παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 

είκοσι τεσσάρων μηνών και το αποτέλεσμα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. τουλάχιστον για τα έτη 

2008 και 2009 θα συμπεριληφθεί το νωρίτερο στη χρήση του 2010, και οπότε θα επέλθει 

η ακύρωση του μετασχηματισμού (ΠΟΛ 1080/05.04.94 Εγκύκλιος του Υπ.Οικ.). Για τους 

λόγους αυτούς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. την 31.12.2009 

αποφάσισε  α) την ανάκληση της από 27.6.2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

της  Εταιρείας σχετικά με τη διάσπαση της εταιρείας και β) την ανάκληση της από 

18.9.2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. σχετικά με την 

έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε..    

 

 

 

 

 



  

Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 

 

17

ΙΙΙ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ 

Η παγκόσμια οικονομία δείχνει πλέον σημάδια ανάκαμψης. Για την Ελλάδα ωστόσο η 

κατάσταση είναι κρίσιμη και δείχνει σημάδια επιδείνωσης για το 2010 το οποίο θα 

αποτελέσει χρονιά επιβίωσης. Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ είναι ανάμεσα στους μεγάλους 

ομίλους που μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στο ξεπέρασμα αυτής της 

βαθιάς κρίσης και στην ανάκαμψη της χώρας. Ο Όμιλος βρίσκεται σε πολύ καλή θέση από 

πλευράς οικονομικής ευρωστίας και προοπτικών. Οι Θυγατρικές του Ομίλου είναι σε θέση 

να υλοποιούν τα επενδυτικά τους σχέδια και μπορούν να βλέπουν αισιόδοξα το μέλλον, 

ωστόσο πρέπει να υπάρχει ενεργοποίηση, επιφυλακή και σύνεση.  

 
Τομέας Μεταλλουργίας και Μεταλλείων 

 
Η τάση της δέσμευσης αποθεμάτων σε μακροπρόθεσμες χρηματοδοτικές συμφωνίες, με 

συνέπεια τις ελλείψεις στην πραγματική αγορά και ιδιαίτερα στην αγορά spot, αναμένεται 

να διατηρηθεί και το 2010 καθώς ορισμένοι οργανισμοί ζητούν να αυξήσουν την έκθεση 

τους σε τέτοιες συμφωνίες, εξετάζοντας το σχήμα της καμπύλης τιμών αλουμινίου και τα 

προσφερόμενα επιτόκια, ιδιαίτερα όσο αυτά  παραμένουν στα σημερινά χαμηλά επίπεδα. 

Η διαδικασία αυτή αναμένεται να συνεχίσει να προσφέρει στήριξη στα επίπεδα τιμών κατά 

τη διάρκεια του 2010 (ιδιαίτερα στο α’ εξάμηνο) καθώς θα δεσμεύσει σημαντικές 

ποσότητες μετάλλου. Επιπλέον, αναμένεται αύξηση της συνολικής κατανάλωσης 

αλουμινίου (8% - 9% y-o-y) καθώς οι αγορές κατοικίας και αυτοκινήτου στις ΗΠΑ και 

στην Κίνα αρχίζουν να ανακάμπτουν. 

 
Από την άλλη πλευρά το επίπεδο της συνολικής προσφοράς αναμένεται επίσης να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Σε συνάρτηση με το γεγονός ότι τα αποθέματα του 

δυτικού κόσμου είναι δεσμευμένα σε χρηματοδοτικές συμφωνίες, η αύξηση της 

παραγωγικής δυναμικότητας στη Μέση Ανατολή και στην Ινδία αναμένεται να  αυξήσει τη 

συνολική παραγωγή. Το παραγωγικό πλεόνασμα αναμένεται να ανέλθει στα επίπεδα του 1 

– 1,5 εκ. τόνους ετησίως. Επομένως, το ενδεχόμενο μη ανανέωσης των χρηματοδοτικών 

συμφωνιών κατά την διάρκεια του 2010 σε συνδυασμό με την αυξημένη παραγωγική 

δυναμικότητα σε Μέση Ανατολή και Ινδία, θα μπορούσε να προκαλέσει σχετική πίεση στις 

τιμές του αλουμινίου, που σε κάθε περίπτωση αναμένεται να είναι σαφώς ηπιότερη από 

αυτήν που παρατηρήθηκε στις αρχές του 2009. 
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Τομέας Ενέργειας 
 
Στις 17.03.2010, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. και η ENDESA S.A., κατόπιν σχετικών 

διαπραγματεύσεων, κατέληξαν σε συμφωνία για την εξαγορά του 50,01% του μετοχικού 

κεφαλαίου, που κατέχει η ENDESA S.A. στην κοινών συμφερόντων εταιρεία ΕNDESA 

HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.  

 
Το συνολικό τίμημα για την εξαγορά του 50,01% της Endesa Hellas που θα καταβάλλει η 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ανέρχεται σε €140 εκατ., ποσό το οποίο θα καταβληθεί τμηματικά έως 

την 1η Ιουλίου 2012. Ταυτόχρονα, η ENEL GREEN POWER θα εξαγοράσει ένα αιολικό 

πάρκο και τρεις υδροηλεκτρικούς σταθμούς συνολικής εγκατεστημένης ισχύος περίπου 14 

MW του χαρτοφυλακίου της ΕNDESA HELLAS, έναντι του τιμήματος των €20 εκατ. Με 

την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. θα καταστεί μοναδικός μέτοχος 

της ΕNDESA HELLAS, αποκτώντας το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

 
Η ανατροπή των δεδομένων, αρχικά με την εξαγορά της Endesa από τις Enel και Acciona, 

αλλά και την αλλαγή στρατηγικής της Enel (92% μέτοχος της Endesa) η οποία 

προκειμένου να μειώσει το δανεισμό της αποφάσισε να παραχωρήσει περιφερειακά 

ευρωπαϊκά πάγια, οδήγησε στην αποεπένδυση των Ιταλών από την Endesa Hellas. Η εν 

λόγω συμφωνία αυξάνει την ορατότητα γύρω από τα σχέδια του ομίλου και του επιτρέπει 

να προχωρήσει γρήγορα με τα σχέδιά του για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

 
Η παραπάνω εξέλιξη επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. στο συνολικό 

επιχειρηματικό της σχεδιασμό στο χώρο της ενέργειας και αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς 

την κατεύθυνση της δημιουργίας της μεγαλύτερης ιδιωτικής ενεργειακής εταιρίας στην 

Ελλάδα, με χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει 1,2 GW από θερμικές μονάδες σε στάδια 

δοκιμαστικής λειτουργίας ή/ και κατασκευής, καθώς έργα ΑΠΕ συνολικής εγκατεστημένης 

35MW σε λειτουργία και 1,4 GW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. 

 
Το φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο του Ομίλου συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς καθώς η 

δεύτερη μονάδα παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου ισχύος 444 MW στον Άγιο 

Νικόλαο βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής ενώ σε στάδιο κατασκευής 

βρίσκεται και η τρίτη, σε συνεργασία με τη MOTOR ΟIL, μονάδα ισχύος 437 MW στους 

Αγ. Θεοδώρους.  

 
Με όλες τις παραπάνω ενέργειες γίνεται εφικτός ο στόχος του Ομίλου για λειτουργία 

συνολικά πάνω από 1.800 MW έως το 2013, συμβάλλοντας έτσι αποφασιστικά στο ζήτημα 
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του ελλειμματικού συστήματος και τη δραστική μείωση των ακριβών για τη χώρα μας 

εισαγωγών. 

 
Τέλος, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., σε συνεργασία με την MOTOR OIL παραμένει προσηλωμένη 

στην προσπάθεια για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου. Οι εξελίξεις στη 

παγκόσμια αγορά ενέργειας και φυσικού αερίου διαμορφώνουν μια σειρά από 

εναλλακτικές προτάσεις αναφορικά με τους τρόπους και τους όρους προμήθειας φυσικού 

αερίου από τρίτους πλέον της ΔΕΠΑ. 

Σημειώνεται ότι τον Μάρτιο 2010 το ΥΠΕΚΑ ενέκρινε τον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού 

Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), ο οποίος θέτει τους κανόνες στη βάση των οποίων 

θα πραγματοποιείται η πρόσβαση στο εθνικό σύστημα αγωγών όλων των προμηθευτών ή 

και καταναλωτών αερίου, που θα θελήσουν να καλύψουν τις ανάγκες τους, επιλέγοντας 

άλλον προμηθευτή εντός και εκτός Ελλάδος. Η ως άνω εξέλιξη δίνει στη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

την επιθυμητή ευελιξία αναφορικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση της στρατηγικής 

προμήθειας φυσικού αερίου με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης των 

θερμικών της μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο.  

 
 
Τομέας ΕPC 
 
Το έτος 2010 συνεχίζονται οι δραστηριότητες του της ΜΕΤΚΑ με βάση τις 

υπογεγραμμένες συμβάσεις και με τη προϋπόθεση μη περαιτέρω χειροτέρευσης του 

διεθνούς οικονομικού κλίματος αναμένεται να διατηρήσει τα ήδη επιτευχθέντα μεγέθη με 

τάση βελτίωσης καθότι: 

o Υπάρχει σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο από τα ήδη αναληφθέντα έργα και 

συμβολαιοποιηθέντα έργα ύψους  € 2.020 εκ. 

o Ο σχεδιασμός και η κατασκευή ολοκληρωμένων έργων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας πραγματοποιούνται σε μεσο - μακροπρόθεσμο διάστημα. 

o Συνεχίζει τη σταθερή πορεία ανάπτυξής του τόσο στο εσωτερικό όσο και σε αγορές 

του εξωτερικού. 

o Φροντίζει ώστε η χρηματοδότηση των έργων να γίνεται στο μέγιστο βαθμό με ίδια 

κεφάλαια με αποτέλεσμα τη μείωση της εξάρτησης του από τραπεζικό δανεισμό 

Η ΜΕΤΚΑ συνεχίζει δυναμικά τις δραστηριότητες τόσο στο εσωτερικό αλλά και 

επεκτείνεται δυναμικά στις ανταγωνιστικές αγορές του εξωτερικού εκτελώντας συμβόλαια 

για 7 μεγάλα έργα. Συγκεκριμένα προχωρά η εκτέλεση των συμβολαίων για τα έργα της 

ENDESA HELLAS στον Αγ. Νικόλαο (αξία συμβολαίου €232 εκ.), της OMV PETROM στη 
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Ρουμανία (αξία συμβολαίου €210 εκ.) και της KORINTHOS POWER στους Αγ. Θεοδώρους 

(αξία συμβολαίου €285 εκ.) ενώ θα ξεκινήσει το έργο της RWE & Turcas Güney Elektrik 

Uretim A.Ş, στην Τουρκία (αξία συμβολαίου €450 εκ.), το έργο στη Συρία για την 

κατασκευή της μονάδας PEEGT (αξία συμβολαίου €650 εκ.), το έργο της κατασκευής 

σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Σαμψούντα (€199.9 εκ. πλέον $172.3 εκ.) 

και το έργο κατασκευής σημαντικών συγκροτημάτων των πυραυλικών αντιαεροπορικών 

αμυντικών συστημάτων PATRIOT (αξία συμβολαίου €51,6 εκ.).  

 
Όμιλος - Στρατηγική  
 
Εν μέσω ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος, η διατήρηση υψηλής 

ρευστότητας και χαμηλού χρηματοοικονομικού κόστους εξασφαλίζει την απρόσκοπτη 

συνέχεια των επενδύσεων σε όλους τους τομείς δραστηριότητας. Ο Όμιλος βασιζόμενος 

στο άριστα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, στα σημαντικά πάγια και την οικονομική 

ευρωστία που διαθέτει στοχεύει στη σταθερή οργανική ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή 

της ΝΑ Ευρώπης, Β. Αφρικής και Μέσης Ανατολής και επικεντρώνεται στην αποκάλυψη 

των σημαντικών συνεργιών ανάμεσα στους βασικούς τομείς δραστηριότητας επιδιώκοντας 

την ισόρροπη ανάπτυξη τους. 

 

Κεντρική αναπτυξιακή επιλογή αποτελεί ο στόχος για εκμετάλλευση των ευκαιριών που 

ανοίγονται με την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα. Το επενδυτικό 

πρόγραμμα του Ομίλου, άνω του €1 δις την επόμενη τριετία, έρχεται να υλοποιήσει το 

όραμα της δημιουργίας του μεγαλύτερου ανεξάρτητου παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας 

στη χώρα.   

IV. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 
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.  
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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 αυτήν 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 σε σημαντικούς 

πιστωτικούς κινδύνους. 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.  

Ο Όμιλος παρακολουθεί, σε σταθερή βάση, τις εμπορικές του απαιτήσεις και όπου κριθεί 

απαραίτητο διασφαλίζει την είσπραξη τους μέσω συμβολαίων ασφάλισης ή προεξόφλησης 

εμπορικών απαιτήσεων. 

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 όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε κάθε 

μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα και συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.  

 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων την 31η Δεκεμβρίου 2009 και 2008 

για τον Όμιλο και την Εταιρεία αναλύεται ως εξής: 
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Κίνδυνος Ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της 

δραστηριότητας και της ανάπτυξής 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.  

 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2009 και 2008 

για τον Όμιλο αναλύεται ως εξής: 
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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 πετρελαίου) 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 Πετρελαίου 

(Fuel Oil) 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. 
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Αυτό το είδος κινδύνου κυρίως προκύπτει από εμπορικές 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.  

 
Επιδράσεις των παραγόντων κινδύνου και ανάλυση ευαισθησίας 

Σχετικά με την επίδραση των παραπάνω παραγόντων στα λειτουργικά αποτελέσματα του 

Ομίλου, στα Ίδια Κεφάλαια αλλά και στην καθαρή του κερδοφορία αυτά έχουν ως εξής: 

 

 

Τέλος, σε ότι αφορά τον επιτοκιακό κίνδυνο από την ανάλυση ευαισθησίας προκύπτει ότι 

η αύξηση του επιτοκίου κατά 0,005 προκαλεί αντίστοιχα μείωση στα καθαρά 

αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια κατά 2,44 εκατ €.  

Ευαισθησία
Επίδραση σε 

EBITDA 
Επίδραση σε 
Κέρδη Μετά 

Φόρων 
Επίδραση σε 
Ίδια Κεφάλαια 

Επίδραση σε 
EBITDA 

Επίδραση σε 
Κέρδη Μετά 

Φόρων 
Επίδραση σε 
Ίδια Κεφάλαια 

LME AL (Αλουμίνιο) $/τν + - 50$/τν + - 2 εκ € + - 2 εκ € + - 0 εκ € + - 1,44 εκ € + - 1,44 εκ € + - 8,07 εκ € 
LME Zn  (Ψευδάργυρος) $/τν + - 50$/τν - + 0.10 εκ € - + 0.075 εκ € - + 0.075 εκ € 
LME Pb (Μόλυβδος) $/τν + - 50$/τν + - 0.20 εκ € + - 0.15 εκ € + - 0.15 εκ € 
Πετρέλαιο $/τν + - 50$/τν - + 6.6 εκ € - + 6.6 εκ € - + 6.6 εκ € - + 6.32 εκ € - + 6.32 εκ € - + 6.32 εκ € 
Ισοτιμία €/$ + - 0.05 - + 6,54 εκ € - + 6,46 εκ € - + 6,46 εκ € - + 15.65 εκ € - + 15.65 εκ € - + 15.65 εκ € 

20082009
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Η έκθεση του Ομίλου στους κινδύνους τιμών εμπορευμάτων καθώς και η αντίστοιχη 

ευαισθησία μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον όγκο των συναλλαγών και τα επίπεδα 

τιμών. Εν τούτοις η ανωτέρω ανάλυση θεωρείται αντιπροσωπευτική της έκθεσης του 

ομίλου στον κίνδυνο αυτό για τη χρήση του 2009. 
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V ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  
Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και 
η μέθοδος ενοποίησης έχουν ως εξής: 

 Όνομα θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών

Χώρα που 

δραστηριοποιέιται

% Συμμετοχής 

Μητρικής

Μέθοδος 

Ενοποίησης

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Ελλάδα Μητρική
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ''ΜΕΤΚΑ'' Ελλάδα 56,13% Ολική Ενοποίηση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. Ελλάδα 56,12% Ολική Ενοποίηση
Ε.Κ.Μ.Ε. Α.Ε. Ελλάδα 22,45% Ολική Ενοποίηση
RODAX A.T.E.E. Ελλάδα 56,13% Ολική Ενοποίηση
ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. Ελλάδα 46,87% Ολική Ενοποίηση
BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS TKT 
A.E Ελλάδα 35,15% Ολική Ενοποίηση
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε.(ΕΤΑΔΕ Α.Ε.) Ελλάδα 56,13% Ολική Ενοποίηση
ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. Ελλάδα 56,13% Ολική Ενοποίηση
ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΑΛΟΥΜΙΝIΟΝ Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΑΛΟΥΜΙΝIΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. ''ΕΛΒΟ'' Ελλάδα 43,00% Καθαρή Θέση
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
& ΣΙΑ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ''ΒΕΑΤ'' Ελλάδα 35,00% Καθαρή Θέση
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ελλάδα Κοινή Διοίκηση Ολική Ενοποίηση
ΘΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε. Ελλάδα 20,00% Καθαρή Θέση
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ Α.Ε. Ελλάδα 47,29% Καθαρή Θέση
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ Α.Ε. Ελλάδα 47,54% Καθαρή Θέση
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ Α.Ε. Ελλάδα 20,00% Καθαρή Θέση
ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 44,99% Καθαρή Θέση
ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ Ελλάδα 44,99% Καθαρή Θέση
ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 44,99% Καθαρή Θέση
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ 
Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 28,12% Καθαρή Θέση
ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΕ. Ελλάδα 15,75% Καθαρή Θέση
ΥΔΡΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 44,99% Καθαρή Θέση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 44,99% Καθαρή Θέση
ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 44,99% Καθαρή Θέση

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε.(ΕΝ.ΔΥ.Α.Ε.) Ελλάδα 44,99% Καθαρή Θέση
MYHΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. (πρώην ΦΩΤΕΙΝΟΣ 
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α.Ε.) Ελλάδα 44,99% Καθαρή Θέση
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 44,99% Καθαρή Θέση
ΙΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 24,50% Καθαρή Θέση
ΕΛΕΚΤΡΟΝΒΑΤΤ Α.Ε. Ελλάδα 5,00% Καθαρή Θέση
BUSINESS ENERGY Α.Ε. Ελλάδα 12,46% Καθαρή Θέση
ENDESA Hellas S.A. Ελλάδα 49,99% Καθαρή Θέση
ΑΝΑΝΕΩΣΗΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ελλάδα 49,99% Καθαρή Θέση
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ελλάδα 39,99% Καθαρή Θέση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε. Ελλάδα 40,09% Καθαρή Θέση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. Ελλάδα 40,09% Καθαρή Θέση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε. Ελλάδα 40,09% Καθαρή Θέση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε. Ελλάδα 40,09% Καθαρή Θέση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε. Ελλάδα 40,09% Καθαρή Θέση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ Α.Ε. Ελλάδα 40,09% Καθαρή Θέση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε. Ελλάδα 40,09% Καθαρή Θέση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδα 40,09% Καθαρή Θέση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε. Ελλάδα 40,09% Καθαρή Θέση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. Ελλάδα 40,09% Καθαρή Θέση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 49,99% Καθαρή Θέση
SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε Ελλάδα 49,99% Καθαρή Θέση
GREENENERGY A.E. Ελλάδα 39,99% Καθαρή Θέση
BUSINESS ENERGY ΤΡΟΙΖΙΝΙΑ Ελλάδα 24,50% Καθαρή Θέση
ΜΟΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελλάδα 20,00% Ολική Ενοποίηση
ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελλάδα 20,00% Ολική Ενοποίηση
ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε2 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ A.E. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΧΟΡΤΕΡΟΥ Α.Ε.1 Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ Α.Ε. 1 Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ Α.Ε. 1 Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Ε.1 Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ Α.Ε.1 Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΛΟΓΓΑΡΙΑ Α.Ε.1 Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΕΘΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ1 Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΚΙΛΚΙΣ ΒΙΚΡΟΥΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 

ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ1 Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

ΦΕΡΡΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1 Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΒΥΡΙΛΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ1 Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ1 Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. Ελλάδα 65,00% Ολική Ενοποίηση
DROSCO HOLDINGS LIMITED Κύπρος 46,87% Ολική Ενοποίηση
STANMED TRADING LTD Κύπρος 99,97% Ολική Ενοποίηση
MYTILINEOS FINANCE S.A. Λουξεμβούργο 99,97% Ολική Ενοποίηση
RDA TRADING Νήσοι Guernsey 99,97% Ολική Ενοποίηση
MYVEKT INTERNATIONAL SKOPJE Π.Γ.Δ.Μ. 99,97% Ολική Ενοποίηση
RODAX ROMANIA SRL, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1 Ρουμανία 56,13% Ολική Ενοποίηση

ΜΕΤΚΑ BRAZI SRL 1 Ρουμανία 56,13% Ολική Ενοποίηση
SOMETRA S.A. Ρουμανία 92,79% Ολική Ενοποίηση
DELTA PROJECT CONSTRUCT SRL Ρουμανία 95,01% Ολική Ενοποίηση
MYTILINEOS BELGRADE D.O.O. Σερβία 99,97% Ολική Ενοποίηση

(1) Ιδρυθείσες εταιρείες την περιόδο 1.1-31.12.2009  
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Οι εμπορικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή 

πρόσωπα στη διάρκεια της χρήσης 2009, 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 

την τρέχουσα χρήση καθώς και τα διεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

κατά την 31.12.2009: 
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
 
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως αυτές 

οροθετούνται από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές.  

Η Εταιρική Διακυβέρνηση ως σύνολο κανόνων, αρχών και μηχανισμών ελέγχου, βάσει 

των οποίων οργανώνεται και διοικείται η εταιρεία, στόχο έχει την διαφάνεια προς το 

επενδυτικό κοινό, καθώς επίσης τη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων της και 

όλων όσοι συνδέονται με τη λειτουργία της. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι ο θεματοφύλακας των Αρχών Εταιρικής 

Διακυβερνήσεως του Ομίλου. Σήμερα απαρτίζεται από 2 εκτελεστικά και 7 μη εκτελεστικά 

μέλη. Από τα μη εκτελεστικά μέλη τα 4 πληρούν τις προϋποθέσεις που, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση, αποκαλούνται 

«ανεξάρτητα».  

Η Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) αποτελείται από τρία (3)  μη εκτελεστικά μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων το ένα είναι ανεξάρτητο, και έχει ως 

αποστολή την αντικειμενική διεξαγωγή εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων και την 

αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ ελεγκτικών οργάνων και Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανόνες 

της Εταιρικής Διακυβέρνησης, καθώς επίσης η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και η εποπτεία των εργασιών της Διεύθυνσης 

Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση της Εταιρικής 

Διακυβέρνησης. Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. αποτελεί ανεξάρτητη 

οργανωτική μονάδα η οποία αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Στις 

αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και βελτίωση των συστημάτων 

διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης η εξακρίβωση της 

συμμόρφωσης με τις θεσμοθετημένες πολιτικές και διαδικασίες όπως αυτές οροθετούνται 

στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, την ισχύουσα νομοθεσία και τις 

κανονιστικές  διατάξεις. 

Η Εταιρεία διαθέτει Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου επικεφαλής της οποίας είναι ο  

κ. Παπαγεωργίου Αντώνιος με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. 
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ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Σχετικά με τη διανομή μερίσματος, η διοίκηση της Εταιρείας προτείνει για  2009 τη μη 

διανομή μερίσματος. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Στις 8 Ιανουαρίου 2010 η διοίκηση της εταιρείας ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ανακοίνωσε την πώληση 

του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ΕΤΑΔΕ Α.Ε., θυγατρική της κατά 100%, στην 

εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. έναντι τιμήματος € 42.515.000. Η άνω των δύο ετών αναστολή των 

εργασιών του ΑΗΣ Αλιβερίου 5 και η συνέπεια της μετάθεσης της εκτέλεσης του έργου σε 

χρόνο που συμπίπτει με την εκτέλεση του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5, ανέδειξαν την πώληση 

της ΕΤΑΔΕ ως προσφορότερη για την προστασία των συμφερόντων της ΜΕΤΚΑ και τη 

δημιουργία των προϋποθέσεων για την περαιτέρω διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων 

της. 

 
Στις 27 Ιανουαρίου 2010 η ΜΕΤΚΑ ανακοίνωσε την ίδρυση νέας εταιρείας με την 

επωνυμία Power Projects Sanayi Insaat Ticaret Limited Sirketi και έδρα την 

Κωνσταντινούπολη. Η νέα εταιρεία, η οποία αποτελεί 100% θυγατρική του Ομίλου 

ΜΕΤΚΑ, εντάσσεται στο πλαίσιο στρατηγικής της ΜΕΤΚΑ για επέκταση των 

δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό, και ιδιαίτερα στην αναπτυσσόμενη αγορά της 

Τουρκίας, καθώς θα συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στη γειτονική 

αγορά και στη διεκδίκηση ανάληψης νέων έργων. 

 
Στις 4 Φεβρουαρίου 2010, οι εταιρείες “BORASCO”, “METKA A.E.” & “POWER PROJECTS” 

κατέληξαν σε συμφωνία για την εκτέλεση των έργων κατασκευής και την προμήθεια του 

μεγαλύτερου μέρους του εξοπλισμού, που αφορούν θερμική μονάδα παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας στη Σαμψούντα. Το έργο αφορά στην παράδοση του μεγαλύτερου 

μέρους του εξοπλισμού και την κατασκευή ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 870 ΜW που θα βασίζεται σε τεχνολογία 

GENERAL ELECTRIC. Τα ποσοστά συμμετοχής στη σύμβαση του έργου καθορίζονται για 

τη ΜΕΤΚΑ Α.Ε. σε €199.9 εκατ. πλέον $172.3 εκατ. 

 
Με την απόφαση της 25.02.2010, του Διαιτητικού Δικαστηρίου μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., η 100% θυγατρική εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.», πρόκειται να 

αρχίσει άμεσα διαπραγματεύσεις με τη ΔΕΗ. Σκοπός των διαπραγματεύσεων είναι η 

συμφωνία των όρων, στη βάση των οποίων η ΔΕΗ Α.Ε. θα καλύπτει τις ανάγκες της 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. σε ηλεκτρικό ρεύμα, εν όλω ή εν μέρει.  
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Στις 17.03.2010, ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και η ENDESA S.A, 

κατόπιν σχετικών διαπραγματεύσεων, κατέληξαν σε συμφωνία για την εξαγορά του 

50,01% του μετοχικού κεφαλαίου, που κατέχει η ENDESA S.A στην κοινών συμφερόντων 

εταιρεία ΕNDESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 

 
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). 

 

 

 

Ευάγγελος Μυτιληναίος 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΤΗΣ  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ  4 παρ. 7 -8 ΤΟΥ  Ν. 3356/2007 

 
Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την 
Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες  
σύμφωνα με τις παρ.  7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3356/2007. 
 
Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια εκατόν 
εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσια σαράντα ένα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά του ευρώ 
(€125.173.241,66) διαιρούμενο σε εκατόν δέκα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα 
τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα οκτώ (116.984.338)  άυλες κοινές ονομαστικές 
μετοχές  ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (€ 1,07) έκαστη. Το μετοχικό 
κεφάλαιο της Εταιρείας δεν μεταβλήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης 1.1.2009 έως 
31.12.2009. 
 
Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας που πηγάζουν από τη μετοχή της ισοδυναμεί 
με το ποσοστό  συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Κάθε μετοχή 
παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος και το Καταστατικό της, και 
ειδικότερα: 
 
• Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της 
Εταιρείας. Ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετ’ αφαίρεση μόνον του τακτικού 
αποθεματικού διανέμεται  στους μετόχους ως πρώτο μέρισμα, ενώ η χορήγηση 
πρόσθετου μερίσματος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το νόμο και 
το Καταστατικό της. Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος, ο οποίος αναφέρεται στο 
τηρούμενο από την Εταιρεία μητρώο μετόχων κατά την ημερομηνία προσδιορισμού 
δικαιούχων μερίσματος. Ο τρόπος, ο χρόνος  και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται από 
την Εταιρεία  μέσω των μέσων ενημέρωσης που προβλέπονται στο ν.3556/2007 και τις 
οικείες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος 
παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο Δημόσιο μετά την παρέλευση 5 
ετών από το τέλος του έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του η Γενική 
Συνέλευση. 
 
• Το δικαίωμα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντίστοιχα, της 
απόσβεσης κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη μετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη 
Γενική Συνέλευση. 
 
• Το δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με 
μετρητά και την ανάληψη νέων μετοχών. 
 
• Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των 
ορκωτών ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. 
 
• Το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής 
επιμέρους δικαιώματα: νομιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής 
προτάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης, καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά 
και ψήφου. 
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Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη 
διάρκεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με την παράγρ. 4 του άρθρου 33 του Καταστατικού 
της. Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των 
μετοχών που κατέχουν. 
 
II. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας 
 
Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν υφίστανται 
εκ του Καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους, ή από οποιαδήποτε διάταξη 
νόμου. 
 
III. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 
έως 11 του ν. 3556/2007.  
 
Οι μέτοχοι (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό 
μεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της με αντίστοιχο δικαίωμα 
ψήφου παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα.  

ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡ. 

ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ 

(%)

Δικ. Ψήφου 

(%)
Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου 17.036.837 14,56% 15,98%
Ιωάννης Μυτιληναίος του Γεωργίου 18.286.876 15,63% 17,15%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Ίδιες Μετοχές) 10.371.501 8,87% 0,00%

ΣΥΝΟΛΟ 45.695.214 39,06% 33,13%  
 
 
IV. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου 
 
Δεν υφίστανται μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας που να παρέχουν στους κατόχους τους 
ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 
 
V. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 
 
Δεν υφίστανται  εκ των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας περιορισμοί των 
δικαιωμάτων  ψήφου στους κατόχους αυτών. 
 
VI. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας  
 
Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφωνιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες 
συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών τους εκδόσεως της Εταιρείας  ή 
στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές τους εκδόσεως 
της Εταιρείας.  
 
VII. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης 
καταστατικού 
 
Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την 
αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των 
διατάξεών του Καταστατικού της του δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον 
Κ.Ν. 2190/1920.  
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VIIΙ. Αρμοδιότητα του Δ.Σ. α) για την έκδοση νέων και β)  για την αγορά ιδίων 
μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 
 
α) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας σε συνδυασμό  
με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 στοιχ. β) και γ) του Κ.Ν. 2190/1920 , το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας έχει το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής 
Συνέλευσης, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την έκδοση νέων 
μετοχών, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων 
(2/3) του συνόλου των μελών του. Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί 
να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την 
ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία από τη Γενική 
Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται από τη 
Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε 
ανανέωση. 
 
β) Σύμφωνα με τις από 14.6.2006 και 3.9.2007 αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση του της 5.12.2007 αποφάσισε 
την εξειδίκευση των όρων και του πίνακα κατανομής του προγράμματος διάθεσης 
δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 13 παρ. 13 του κ.ν.2190/1920 ως ισχύει, σε μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντικά 
Στελέχη της Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Σύμφωνα με 
την ανωτέρω απόφαση οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 28, στους οποίους αντιστοιχούν έως 
171.715 δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών για το 2008. Σημειώνεται ότι για το 
έτος 2008 οι δικαιούχοι του προγράμματος δεν άσκησαν τα δικαιώματά τους και τα 
μετέφεραν για την επόμενη χρήση. 
 
γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 
2190/1920 ως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους με το ν. 3604/2007, η Γενική 
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, αποφάσισε κατά  την 14.6.2006 συνεδρίασή της 
την απόκτηση από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά το χρονικό 
διάστημα από 14.6.2006 μέχρι 13.6.2007 κατ’ ανώτατο όριο 4.054.034 ιδίων μετοχών, 
που αποτελούσε ποσοστό 10% του συνόλου των υφισταμένων μετοχών της  με σκοπό τη 
στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής, με αρχικό εύρος τιμών αγοράς μεταξύ 
των € 5 (κατώτατο όριο) και των € 35 (ανώτατο όριο) και στη συνέχεια όπως 
τροποποιήθηκε με την από 16.2.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με εύρος τιμών 
αγοράς μεταξύ των € 5 (κατώτατο όριο) και των € 50 (ανώτατο όριο). Στο πλαίσιο 
υλοποίησης της ανωτέρω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Εταιρείας καθόρισε με σχετική απόφασή του, πριν την έναρξη κάθε επιμέρους 
χρονικού διαστήματος συναλλαγών, τους βασικούς όρους της συναλλαγής, και ιδίως τον 
ανώτατο αριθμό των ιδίων μετοχών που θα αγορασθούν, την ανώτατη και κατώτατη τιμή 
και το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο θα γίνουν οι αγορές των μετοχών. Το ως άνω 
πρόγραμμα ολοκληρώθηκε την 13.6.2007 αποκτώντας 2.348.291 ίδιες μετοχές 
(5.635.898 μετά το “split” των μετοχών της 19.12.2007), οι οποίες αντιστοιχούν σε 
4,82% επί του τότε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.  
 
δ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν.2190/1920 ως ισχύει, η  Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε κατά την 7.12.2007 συνεδρίαση 
της την απόκτηση από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 5,18% του 
συνόλου των μετοχών της, δηλαδή 6.053.907 ιδίων μετοχών με κατώτατο όριο τιμής 
αγοράς € 2,08  και ανώτατο € 25 (τα ποσά αναπροσαρμοσμένα με το “split” των μετοχών 
της 19.12.2007).  Η  διάρκεια του δικαιώματος απόκτησης για την οποία χορηγήθηκε η 
ως άνω  έγκριση δεν θα υπερβεί τους 24 μήνες.  Στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω 
απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, με σκοπό την προώθηση στρατηγικών στόχων και 
επιχειρηματικών σκοπών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καθόρισε με σχετική 
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απόφασή του την 5.12.2007, πριν την έναρξη του προγράμματος, τους βασικούς όρους 
της συναλλαγής, και ιδίως τον ανώτατο αριθμό των ιδίων μετοχών που θα αγορασθούν, 
την ανώτατη και κατώτατη τιμή και το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο θα γίνουν οι 
αγορές των μετοχών. Από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος μέχρι την 
31.12.2009 η Εταιρεία αγόρασε 4.735.603 μετοχές. Η Εταιρεία κατά την 31.12.2009 
κατέχει συνολικά 10.371.501 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό  8,87% 
του μετοχικού της κεφαλαίου. 
 
IX. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 
περίπτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης. 
 
Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε 
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.  
 
X. Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας  
 
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το 
προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση 
παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της 
απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. Οι σχηματισμένες προβλέψεις για 
αποζημιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ανήλθαν την 31.12.2009 στο ποσό των 
658 χιλ.€.  
 
 
 
 
 

Ευάγγελος Μυτιληναίος 

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 

 



  

Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 

 

36

 
Δ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 
 
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» στις 30.03.2010 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή 
τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.mytilineos.gr. καθώς και στον διαδικτυακό χώρο 
του Χ.Α.Α., όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της συντάξεως και 
δημοσιοποιήσεώς τους. 
Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και 
πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν στο να 
παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα 
αποτελέσματα της εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της 
οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμιακών ροών της 
Εταιρίας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς.  
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Ι. Κατάσταση αποτελεσμάτων 

 
 
Ο  Όμιλος εφαρμόζοντας την παρ. 34 του ΔΠΧΑ 5 παρουσιάζει εκ νέου την κατάσταση αποτελεσμάτων για το 2008 ώστε οι γνωστοποιήσεις 
να σχετίζονται με όλες τις εκμεταλλεύσεις που έχουν διακοπεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού της τελευταίας περιόδου που 
παρουσιάζεται (σημ. 2).
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II. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
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ΙΙI. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
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ΙV. Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
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V. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας 
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VI. Κατάσταση ταμειακών ροών 
 

 
 
O Όμιλος εφαρμόζοντας την παρ. 34 του ΔΠΧΑ 5 παρουσιάζει εκ νέου ταμειακών ροών για το 2008 ώστε οι γνωστοποιήσεις να σχετίζονται με όλες τις εκμεταλλεύσεις 
που έχουν διακοπεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού της τελευταίας περιόδου που παρουσιάζεται (σημ. 2)
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1. Πληροφορίες για τον Όμιλο 
 
1.1 Γενικές Πληροφορίες 
 
Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» αποτελεί σήμερα 
έναν από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους διεθνώς που δραστηριοποιείται 
στους τομείς της Μεταλλουργίας, της Ενέργειας, των Έργων (EPC) και της Βιομηχανίας 
Οχημάτων. Η Εταιρεία, που ως μεταλλουργική εταιρεία διεθνούς εμπορίου και 
συμμετοχών ιδρύθηκε το 1990, αποτελεί μετεξέλιξη παλαιάς μεταλλουργικής 
οικογενειακής επιχείρησης που ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1908. 
 
Με γνώμονα τη συνεχή ανάπτυξη και πρόοδο και με στόχο να συνεχίσει ο Όμιλος να 
πρωταγωνιστεί σε κάθε δράση του, στο πλαίσιο της πολύχρονης παρουσίας και της 
δραστηριότητάς του, προωθεί με συνέπεια το όραμά του να αποτελέσει τον ισχυρό και 
ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό Όμιλο της «βαριάς βιομηχανίας». 
 
Η έδρα του Ομίλου βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Πατρόκλου 5-7, Τ.Κ. 151 
25 και οι μετοχές του εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 1995. 
 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, για την περίοδο που 
έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2009 (συμπεριλαμβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για την 
περίοδο 31 Δεκεμβρίου 2008), εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στις 30.03.2010 και υπόκεινται σε 
οριστική έγκριση από την ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
 
1.2 Φύση Δραστηριοτήτων 
 
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 κατασκευών και της ενέργειας. 
Στόχος είναι η ανάπτυξη των συνεργιών μεταξύ των τριών διαφορετικών τομέων 
δραστηριότητας αναθέτοντας τον ρόλο της διοικήσεως και της χάραξης της στρατηγικής 
στην ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Όμιλος Επιχειρήσεων. 

Ο Όμιλος, δραστηριοποιείται στον κλάδο της Μεταλλουργίας μέσω των θυγατρικών του 
εταιρειών ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. (παραγωγή πρωτόχυτου Αλουμινίου και Αλούμινας) και 
SOMETRA S.A. (παραγωγή Ψευδαργύρου – Μολύβδου). Η δραστηριότητα του 
Ψευδαργύρου – Μολύβδου ήταν η πρώτη που επηρεάστηκε έντονα από την αρνητική 
συγκυρία της αγοράς των μετάλλων, καθώς η μεγάλη πτώση της ζήτησης στην αγορά σε 
συνδυασμό με την άνοδο των τιμών της βασικής καύσιμης Ύλης (Μεταλλουργικό Coke) 
αλλά και των δυσκολιών εξασφάλισης κατάλληλων  Α’ Υλών οδήγησαν τον Όμιλο στην 
απόφαση τον Ιανουάριο του 2009 να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του 
εργοστασίου της θυγατρικής SOMETRA S.A.  

Ο Όμιλος μέσω της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο εξειδικευμένο 
κατασκευαστή ενεργειακών έργων στην Ελλάδα ενώ ταυτόχρονα επεκτείνεται σε 
ανταγωνιστικές αγορές του εξωτερικού με ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβασιοποιημένων 
έργων ύψους 1,7 δις €.  
 
Ο Όμιλος μέσα και από τη στρατηγική του συμφωνία με την Ισπανική Endesa διαθέτει 
αφενός ένα σημαντικό και ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο ενεργειακών στοιχείων και 
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αφετέρου τη κεφαλαιακή επάρκεια να χρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο ενεργειακό 
πρόγραμμα ανάπτυξης στη χώρα. 
 
2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 
 
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. την 31η Δεκεμβρίου 2009, 
που καλύπτουν όλη τη χρήση 2009, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή 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 Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(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 (I.F.R.I.C.) της IASB. Οι συνημμένες ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις 
συντάσσονται κατ’ απαίτηση του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει. 
 
Ο Όμιλος, εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση 
& Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις», παρουσιάζει χωριστά τα περιουσιακά στοιχεία καθώς και τις 
υποχρεώσεις της θυγατρική 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 εμφανίζει χωριστά 
και το αποτέλεσμα από τη διακοπείσα δραστηριότητα στην ενοποιημένη κατάσταση 
αποτελεσμάτων του Ομίλου. Επιπλέον, ο Όμιλος εφαρμόζοντας την παρ. 34 του ΔΠΧΑ 5 
παρουσιάζει εκ νέου την κατάσταση αποτελεσμάτων και ταμειακών ροών για το 2008 ώστε οι 
γνωστοποιήσεις να σχετίζονται με όλες τις εκμεταλλεύσεις που έχουν διακοπεί μέχρι την 
ημερομηνία του ισολογισμού της τελευταίας περιόδου που παρουσιάζεται. Σύμφωνα με το 
ΔΛΠ 1, παρ. 31 δεν απαιτείται να παρέχεται μία γνωστοποίηση εάν η σχετική πληροφόρηση 
δεν είναι σημαντική. Συνεπώς, η παραπάνω αναδιατύπωση δεν αποτελεί αιτία παρουσίασης 
τρίτης συγκριτικής στήλης στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης καθώς σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 
5 η ταξινόμηση της θυγατρικής SOMETRA S.A. ως διακοπείσα το 2009 δεν απαιτεί καμία 
μεταβολή στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της συγκριτικής περιόδου. 
 
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την χρήση λογιστικών 
εκτιμήσεων και κρίσης της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου. 
Σημαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της 
εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλο. 
 
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. 
 
3. Βασικές λογιστικές αρχές 
 
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι 
συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων 
της χρήσης 2008 με εξαίρεση την εφαρμογή των νέων προτύπων και διερμηνειών η 
εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1η 
Ιανουαρίου 2009.   
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3.1 Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 
 
α) Νέα και τροποποιημένα Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για τη χρήση 
31 Δεκεμβρίου 2009  
 
ΔΛΠ 1 (Αναθεωρημένο) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 
 
Το ΔΛΠ 1 έχει τροποποιηθεί για να αναβαθμίσει τη χρησιμότητα των πληροφοριών που 
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Από τις πιο σημαντικές τροποποιήσεις είναι: 
η απαίτηση όπως η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνει μόνο 
συναλλαγές με μετόχους, η εισαγωγή μιας καινούργιας κατάστασης συνολικών εσόδων 
(«comprehensive income») που συνδυάζει όλα τα στοιχεία εσόδων και εξόδων που 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων μαζί με τα «λοιπά συνολικά έσοδα» 
(«other comprehensive income») και της απαίτησης όπως επαναδιατυπώσεις στις 
οικονομικές καταστάσεις ή αναδρομικές εφαρμογές νέων λογιστικών πολιτικών να 
παρουσιάζονται από την αρχή της προγενέστερης συγκριτικής περιόδου, δηλ. σε μια τρίτη 
στήλη στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Ο Όμιλος προέβη σε υιοθέτηση του 
αναθεωρημένου Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων». Η εφαρμογή του 
ανωτέρω προτύπου συνιστά αναδρομική εφαρμογή μιας λογιστικής πολιτικής η οποία 
όμως δεν επιφέρει καμία διαφοροποίηση στα μεγέθη των οικονομικών καταστάσεων των 
προηγούμενων χρήσεων και ως εκ τούτου έχει παραληφθεί η παρουσίαση τρίτης 
συγκριτικής στήλης στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Ο Όμιλος επέλεξε να 
παρουσιάσει τα συνολικά έσοδα σε ξεχωριστή οικονομική κατάσταση. 

ΔΛΠ 23 (Αναθεωρημένο) «Κόστος Δανεισμού» 
 
Το πρότυπο αντικαθιστά την προηγούμενη έκδοση του ΔΛΠ 23. Η βασική διαφορά σε 
σχέση με την προηγούμενη έκδοση αφορά στην κατάργηση της επιλογής αναγνώρισης ως 
εξόδου του κόστους δανεισμού που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού, για 
τα οποία απαιτείται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα προκειμένου να μπορέσουν να 
λειτουργήσουν ή να πωληθούν. Η τροποποίηση δεν είχε επίδραση στον Όμιλο. 
 
ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 1 Χρηματοοικονομικά Μέσα διαθέσιμα από τον κάτοχο  
(ή “puttable” μέσο) 
 
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 απαιτεί όπως ορισμένα χρηματοοικονομικά μέσα διαθέσιμα 
από τον κάτοχο (“puttable” μέσα) και υποχρεώσεις που ανακύπτουν κατά τη 
ρευστοποίηση μιας οντότητας καταταχθούν ως Ίδια Κεφάλαια εάν πληρούνται 
συγκεκριμένα κριτήρια. Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών 
αναφορικά με τα “puttable” μέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. Η τροποποίηση 
δεν είχε αντίκτυπο στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 
 

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και 
Επιμέτρηση». 
 
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι οι οικονομικές οντότητες δεν πρέπει πλέον να 
χρησιμοποιούν λογιστική αντιστάθμισης για συναλλαγές μεταξύ των τομέων στις ατομικές 
οικονομικές τους καταστάσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρμόζεται στον Όμιλο καθώς 
δεν ακολουθεί λογιστική αντιστάθμισης για συναλλαγές μεταξύ των τομέων. 
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ΔΠΧΑ 2, Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών "όροι εξάσκησης 
και ακυρώσεις" – Τροποποιημένο 
 
Η τροποποίηση του προτύπου διευκρινίζει δύο θέματα: Τον ορισμό της «προϋπόθεσης 
κατοχύρωσης», με την εισαγωγή του όρου «μη-προϋπόθεση κατοχύρωσης» για όρους 
που δεν αποτελούν όρους υπηρεσίας ή απόδοσης. Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι 
ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, πρέπει 
να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση. Το ΔΠΧΑ 2 δεν είχε αντίκτυπο στις οικονομικές 
καταστάσεις του Ομίλου 
 
ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 
 
Η τροποποίηση αυτή απαιτεί την παροχή πρόσθετων γνωστοποιήσεων σχετικά με την 
επιμέτρηση της εύλογης αξίας, καθώς και του κινδύνου ρευστότητας. Συγκεκριμένα η 
τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μέσω 
μιας ιεράρχησης τριών επιπέδων. Ο Όμιλος έχει εφαρμόσει την τροποποίηση του 
προτύπου. 
 
ΔΠΧΑ 8, «Λειτουργικοί Τομείς»: Το ΔΠΧΑ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14, «Οικονομικές 
Πληροφορίες Κατά Τομέα» και υιοθετεί την προσέγγιση της διοίκησης αναφορικά με τις 
οικονομικές πληροφορίες που δίνονται κατά τομέα. Η πληροφόρηση που γνωστοποιείται 
είναι αυτή που χρησιμοποιεί η διοίκηση εσωτερικά για την αξιολόγηση της απόδοσης των 
λειτουργικών τομέων και την κατανομή πόρων σε αυτούς τους τομείς. Η υιοθέτηση του 
ΔΠΧΑ 8 – Λειτουργικοί Τομείς από τον Όμιλο, δεν επηρέασε την παρουσίαση των 
λειτουργικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου σε σύγκριση με τις τελευταίες 
δημοσιευμένες  ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 

ΕΔΔΠΧΑ 13 - Προγράμματα αφοσίωσης πελατών 
 
Η διερμηνεία διασαφηνίζει τον χειρισμό των εταιρειών που χορηγούν κάποιας μορφής 
επιβράβευση πιστότητας όπως ‘’πόντους’’ ή ‘’ταξιδιωτικά μίλια’’ σε πελάτες που αγοράζουν 
αγαθά ή υπηρεσίες. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 15 - Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας 
 
Η διερμηνεία αναφέρεται στους υφιστάμενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισμούς για 
τις πωλήσεις ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 18 (δηλ. Όταν μεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας 
της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το έσοδο ανάλογα με το στάδιο 
ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 11. Η διερμηνεία 
διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση. Η διερμηνεία δεν 
έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 16 - Αντιστάθμιση Καθαρής Επένδυσης σε Εκμετάλλευση στο Εξωτερικό 
 
Η διερμηνεία έχει εφαρμογή σε μία οικονομική οντότητα που αντισταθμίζει τον κίνδυνο 
ξένου νομίσματος που προκύπτει από καθαρή επένδυση της σε εκμετάλλευση στο 
εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική αντιστάθμισης σύμφωνα με το ΔΛΠ 39.  
Η διερμηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μία οικονομική οντότητα 
πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινομούνται από τα ίδια κεφάλαια στα 
αποτελέσματα τόσο για το μέσο αντιστάθμισης όσο και για το αντισταθμιζόμενο στοιχείο. 
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Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο, καθώς ο Όμιλος δεν εφαρμόζει λογιστική 
αντιστάθμισης για οποιαδήποτε επένδυση σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 18 «Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες» (εφαρμόζεται 
σε μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων που ελήφθησαν την ή μετά την 1η 
Ιουλίου 2009).Η διερμηνεία διευκρινίζει τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ για τις συμφωνίες στις 
οποίες η οικονομική οντότητα λαμβάνει από έναν πελάτη ένα ενσώματο περιουσιακό 
στοιχείο, το οποίο πρέπει στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει για να παρέχει στον πελάτη τη 
συνεχή πρόσβαση σε αγαθά ή σε υπηρεσίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η οικονομική 
οντότητα λαμβάνει μετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιμοποιηθούν μόνο για 
την απόκτηση ή την κατασκευή του ενσώματου περιουσιακού στοιχείου. Η διερμηνεία δεν 
έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 
 
β) Νέα και τροποποιημένα Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για τη χρήση 
31 Δεκεμβρίου 2010 

ΔΛΠ 24 (Τροποποίηση) «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» (εφαρμόζεται 
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2011) 
 
Η παρούσα τροποποίηση επιχειρεί να μειώσει τις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών 
ανάμεσα σε συνδεδεμένα μέρη δημοσίου (government-related entities) και να 
αποσαφηνίσει την έννοια του συνδεδεμένου μέρους. Συγκεκριμένα, καταργείται η 
υποχρέωση των συνδεδεμένων μερών δημοσίου να γνωστοποιήσουν τις λεπτομέρειες 
όλων των συναλλαγών με το δημόσιο και με άλλα συνδεδεμένα μέρη δημοσίου, 
αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισμό του συνδεδεμένου μέρους και επιβάλλει την 
γνωστοποίηση όχι μόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάμεσα στα 
συνδεδεμένα μέρη αλλά και των δεσμεύσεων τόσο στις ατομικές όσο και στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει αυτές τις αλλαγές από 
την ημέρα που τίθενται σε εφαρμογή. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση» (εφαρμόζεται 
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 
2010.) 
 
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επεξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 
ορισμένα δικαιώματα πρέπει να ταξινομηθούν. Συγκεκριμένα, δικαιώματα, δικαιώματα 
προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής για την απόκτηση συγκεκριμένου αριθμού 
ιδίων συμμετοχικών τίτλων της οικονομικής οντότητας για ένα συγκεκριμένο ποσό 
οποιουδήποτε νομίσματος αποτελούν συμμετοχικούς τίτλους εάν η οικονομική οντότητα 
προσφέρει αυτά τα δικαιώματα, δικαιώματα προαίρεσης ή δικαιώματα αγοράς μετοχής 
αναλογικά σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους της ίδιας κατηγορίας των ιδίων, μη 
παραγώγων, συμμετοχικών τίτλων. Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. 
 
ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και 
Επιμέτρηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιουλίου 2009).  
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Η παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζει τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να 
εφαρμόζονται, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι αρχές που καθορίζουν κατά πόσο ένας 
αντισταθμιζόμενος κίνδυνος ή τμήμα των ταμειακών ροών εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής 
της λογιστικής αντιστάθμισης. Ο Όμιλος θα λάβει υπόψη του την διερμηνεία από την 
ημέρα που τίθενται σε εφαρμογή. 
 
ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων 
χρηματοοικονομικής αναφοράς» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2010). 
 
Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που 
εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ αναφορικά με την χρήση του τεκμαιρόμενου 
κόστους στα περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και αερίου, τον καθορισμό για το κατά 
πόσο κάποια συμφωνία εμπεριέχει μίσθωση και τις υποχρεώσεις παροπλισμού οι οποίες 
περιλαμβάνονται στο κόστος των ενσώματων παγίων. Η συγκεκριμένη τροποποίηση δεν 
θα έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου καθώς ο όμιλος έχει ήδη 
μεταβεί στα ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 2 (Τροποποίηση) «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την  
1 Ιανουαρίου 2010). 
 
Σκοπός της τροποποίησης είναι να αποσαφηνίσει το πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 2 και το 
λογιστικό χειρισμό για τις αμοιβές που εξαρτώνται από την αξία της μετοχής και 
διακανονίζονται τοις μετρητοίς στις ενοποιημένες ή ατομικές οικονομικές καταστάσεις της 
οικονομικής οντότητας που λαμβάνει αγαθά ή υπηρεσίες, όταν η οικονομική οντότητα δεν 
έχει καμία υποχρέωση να εξοφλήσει τις αμοιβές που εξαρτώνται από την αξία των 
μετοχών. Η τροποποίηση αυτή δεν αναμένεται να επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις 
του Ομίλου. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 3 (Αναθεωρημένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και ΔΛΠ 27 
(Τροποποιημένο) «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την  
1η Ιουλίου 2009). 
 
Το αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3 εισάγει μια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισμό συνενώσεων 
επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα 
αποτελέσματα της αναφερόμενης περιόδου στην οποία πραγματοποιείται η απόκτηση 
επιχειρήσεων και τα μελλοντικά αποτελέσματα. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την 
απεικόνιση απευθείας στα αποτελέσματα δαπανών που σχετίζονται με την απόκτηση και 
την αναγνώριση μεταγενέστερων μεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου 
τιμήματος (“contingent consideration”). Το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές 
που οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συμμετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην 
καθαρή θέση. Επιπλέον, το τροποποιημένο πρότυπο μεταβάλλει το λογιστικό χειρισμό για 
τις ζημίες που πραγματοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και της απώλειας του 
ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρμοστούν 
μελλοντικά και θα επηρεάσουν μελλοντικές αποκτήσεις και συναλλαγές με μετόχους 
μειοψηφίας. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει τις αλλαγές αυτές από την ημέρα που τίθενται σε 
εφαρμογή. 
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ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013). 
 
Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο μέρος της πρώτης φάσης στο έργο του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση του ΔΛΠ 39. Το ΣΔΛΠ σκοπεύει 
να επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια του 2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες 
απαιτήσεις για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων, την απομείωση της 
αξίας, και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το ΔΠΧΑ 9 ορίζει ότι όλα τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση 
ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι στην εύλογη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων, συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η μεταγενέστερη επιμέτρηση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε 
στην εύλογη αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας 
σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των 
συμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Το ΔΠΧΑ 
9 απαγορεύει επαναταξινομήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το επιχειρηματικό 
μοντέλο της οικονομικής οντότητας αλλάξει, και στην προκειμένη περίπτωση η 
οικονομική οντότητα απαιτείται να επαναταξινομήσει μελλοντικά τα επηρεαζόμενα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Σύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΑ 9, όλες οι 
επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Εντούτοις, 
η διοίκηση έχει την επιλογή να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα 
πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημιές εύλογης αξίας 
συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση. Αυτός ο 
προσδιορισμός γίνεται κατά την αρχική αναγνώριση για κάθε ένα χρηματοοικονομικό 
μέσο ξεχωριστά και δεν μπορεί να αλλάξει. Τα κέρδη και οι ζημιές εύλογης αξίας δεν 
μεταφέρονται στα αποτελέσματα μεταγενέστερα, ενώ τα έσοδα από μερίσματα θα 
συνεχίσουν να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Το ΔΠΧΑ 9 καταργεί την εξαίρεση της 
επιμέτρησης σε κόστος για τις μη εισηγμένες μετοχές και τα παράγωγα σε μη εισηγμένες 
μετοχές, αλλά παρέχει καθοδήγηση για το πότε το κόστος μπορεί να είναι 
αντιπροσωπευτική εκτίμηση της εύλογης αξίας. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία 
εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν 
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης (σύμφωνα με την υιοθέτηση από την ΕΕ, 
εφαρμόζεται για τις περιόδους που ξεκινούν την 30 Μαρτίου 2009) 
 
Η διερμηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συμμετέχουν σε συμφωνίες παραχώρησης.  
Ο Όμιλος θα εφαρμόσει την διερμηνεία αυτή την 1η Ιανουαρίου 2010. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων 
Παροχών, Ελάχιστο Απαιτούμενο Σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή 
τους» (εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2011). 
 
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται σε περιορισμένες περιπτώσεις: όταν η οικονομική 
οντότητα υπόκειται σε ελάχιστο απαιτούμενο σχηματισμένο κεφάλαιο και προβαίνει σε 
πρόωρη καταβολή των εισφορών για κάλυψη αυτών των απαιτήσεων. Οι τροποποιήσεις 
αυτές επιτρέπουν σε μία τέτοια οικονομική οντότητα να αντιμετωπίσει το όφελος από μια 
τέτοια πρόωρη πληρωμή ως περιουσιακό στοιχείο. Η διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στον 
Όμιλο. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΕΔΔΠΧΑ 17 «Διανομή μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων στους μετόχους» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την  
1η Ιουλίου 2009) 
 
 Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση στον λογιστικό χειρισμό των ακόλουθων μη αμοιβαίων 
(non-reciprocal) διανομών στοιχείων ενεργητικού από την οικονομική οντότητα στους 
μετόχους που ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως μέτοχοι : α) διανομές μη χρηματικών 
στοιχείων ενεργητικού και β) διανομές που δίνουν στους μετόχους την επιλογή απολαβής 
είτε μη χρηματικών στοιχείων ενεργητικού είτε μετρητών. Ο Όμιλος θα εφαρμόσει την 
διερμηνεία από την ημέρα που τίθενται σε εφαρμογή. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 19 «Διαγραφή Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με συμμετοχικούς 
τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιουλίου 2010). 
 
Η Διερμηνεία 19 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό από την οικονομική οντότητα που 
εκδίδει συμμετοχικούς τίτλους σε έναν πιστωτή, προκειμένου να διακανονιστεί, ολόκληρη 
ή εν μέρει, μια χρηματοοικονομική υποχρέωση. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή 
στον Όμιλο. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
(γ) Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος 
ετήσιων βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 
 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται 
στα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων 
του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο 2009. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν ακόμη 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παρακάτω τροποποιήσεις, εφόσον δεν ορίζεται 
διαφορετικά, ισχύουν για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2010. Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις 
αυτές δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του 
Ομίλου. 
 
ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (εφαρμόζεται 
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009).  
 
Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές μιας επιχείρησης για τη σύσταση μίας 
κοινοπραξίας και οι συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του 
ΔΠΧΑ 2. 
 
ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς 
Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες».  
 
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα μη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση ή 
τις διακοπείσες δραστηριότητες. 
 
ΔΠΧΑ 8 «Κλάδοι Δραστηριοτήτων».  
 
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών 
σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία του τομέα. 
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ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων». Η τροποποίηση παρέχει 
διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισμός μιας υποχρέωσης με την έκδοση συμμετοχικών 
τίτλων δεν έχει σχέση με την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή μη κυκλοφορούν στοιχείο. 
 
ΔΛΠ 7 «Καταστάσεις Ταμειακών Ροών». Η τροποποίηση απαιτεί ότι μόνο οι δαπάνες 
που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισμένο περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση της 
οικονομικής θέσης μπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες. 
 
ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις». Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των 
μισθώσεων γηπέδων και κτιρίων ως χρηματοδοτικές ή λειτουργικές μισθώσεις. 
 
ΔΛΠ 18 «Έσοδα». Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά με τον 
καθορισμό ως προς το αν η οικονομική οντότητα ενεργεί ως πρακτορευόμενος / εντολέας 
ή πράκτορας. 
 
ΔΛΠ 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων». Η τροποποίηση διευκρινίζει 
ότι η μεγαλύτερη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών στην οποία πρέπει να επιμεριστεί 
η υπεραξία για τους σκοπούς του ελέγχου απομείωσης είναι ένας λειτουργικός τομέας 
όπως ορίζεται από την παράγραφο 5 του ΔΠΧΑ 8 (δηλαδή πριν από τη συγκέντρωση 
/άθροιση των τομέων). 
 
ΔΛΠ 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία». Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις 
απαιτήσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 3 (αναθεωρημένο) όσον αφορά το λογιστικό χειρισμό 
των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε μία συνένωση επιχειρήσεων και 
(β) την περιγραφή των μεθόδων αποτίμησης που χρησιμοποιούνται ευρέως από τις 
οικονομικές οντότητες κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων που αποκτήθηκαν σε μία συνένωση επιχειρήσεων και δεν διαπραγματεύονται σε 
ενεργές αγορές. 
 
ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση». Οι 
τροποποιήσεις αφορούν (α) διευκρινίσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των κυρώσεων 
/προστίμων από προπληρωμή δανείων ως παράγωγα στενά συνδεδεμένα με το κύριο 
συμβόλαιο, (β) το πεδίο απαλλαγής για τις συμβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων και (γ) 
διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζημιές από αντιστάθμιση ταμειακών ροών μιας 
προσδοκώμενης συναλλαγής πρέπει να επαναταξινομηθούν από τα ίδια κεφάλαια στα 
αποτελέσματα στην περίοδο κατά την οποία η αντισταθμιζόμενη προσδοκώμενη ταμειακή 
ροή επηρεάζει τα αποτελέσματα. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 9 «Επανεκτίμηση των Ενσωματωμένων Παραγώγων» (εφαρμόζεται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2009). Η 
τροποποίηση διευκρινίζει ότι η ΕΔΔΠΧΑ 9 δεν ισχύει σε πιθανή επανεκτίμηση, κατά την 
ημερομηνία της απόκτησης, των ενσωματωμένων παραγώγων σε συμβόλαια που 
αποκτήθηκαν σε μία συνένωση επιχειρήσεων που αφορά οικονομικές οντότητες που 
τελούν υπό κοινό έλεγχο. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 16 «Αντισταθμίσεις μιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκμετάλλευση στο 
Εξωτερικό» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιουλίου 2009). Η τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθμιση μιας καθαρής 
επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό, κατάλληλα μέσα αντιστάθμισης μπορεί να 
κατέχονται από οποιαδήποτε οικονομική οντότητα εντός του ομίλου, 
συμπεριλαμβανομένης της ιδίας εκμετάλλευσης στο εξωτερικό, εφόσον πληρούνται 
ορισμένες προϋποθέσεις. 
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3.2 Ενοποίηση 
 
(α) Θυγατρικές: Θυγατρικές εταιρείες είναι εκείνες (συμπεριλαμβανομένων των 
οικονομικών οντοτήτων ειδικού σκοπού) στις οποίες ο Όμιλος έχει ποσοστό συμμετοχής 
μεγαλύτερο του μισού των δικαιωμάτων ψήφου ή έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τις 
χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αρχές που ακολουθούνται. 
Η ύπαρξη ενδεχόμενων δικαιωμάτων ψήφου που μπορούν να εξασκηθούν ή να 
μετατραπούν, λαμβάνονται υπόψη, όταν ο Όμιλος αξιολογεί εάν έχει τον έλεγχο μιας 
εταιρείας.  
 
Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) με την μέθοδο της εξαγοράς από 
την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος έπ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την 
ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 
Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όμιλο λογιστικοποιείται βάσει της μεθόδου της αγοράς. Η 
παράγραφος “3.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία – Υπεραξία” περιγράφει τη λογιστική 
αντιμετώπιση της υπεραξίας. Το κόστος κτήσης μιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των 
περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των μετοχών που εκδόθηκαν και των 
υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν 
κόστους άμεσα συνδεδεμένου με την συναλλαγή.  Τα εξατομικευμένα περιουσιακά 
στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μία 
επιχειρηματική συνένωση επιμετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους 
ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. Το κόστος αγοράς πέραν της εύλογης αξίας των 
επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία.  Αν το συνολικό 
κόστος της αγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των επί μέρους στοιχείων που 
αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα της χρήσης. 
 
Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές 
μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται.  Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης 
απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης, του 
μεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν 
τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο. 
 
Συναλλαγές με τη μειοψηφία: Για τη λογιστική αντιμετώπιση συναλλαγών με την 
μειοψηφία, ο Όμιλος εφαρμόζει τη λογιστική αρχή κατά την οποία αντιμετωπίζει τις 
συναλλαγές αυτές ως συναλλαγές με τρίτα μέρη εκτός Ομίλου. Οι πωλήσεις προς την 
μειοψηφία δημιουργούν κέρδη και ζημιές για τον Όμιλο τα οποία καταχωρούνται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων. Οι αγορές από την μειοψηφία δημιουργούν υπεραξία, η οποία 
είναι η διαφορά ανάμεσα στο αντίτιμο που πληρώθηκε και στο ποσοστό της λογιστικής 
αξίας της καθαρής θέσης της θυγατρικής εταιρείας που αποκτήθηκε. 
 
(β) Συγγενείς: Είναι οι επιχειρήσεις αυτές πάνω στις οποίες ο Όμιλος μπορεί να ασκήσει 
σημαντική επιρροή αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν είτε 
θυγατρικές είτε συμμετοχή σε κοινοπραξία. Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από τον 
όμιλο συνιστούν ότι το κατεχόμενο ποσοστό μεταξύ 20% και 50% δικαιωμάτων ψήφου 
μίας εταιρείας υποδηλώνει σημαντική επιρροή πάνω στην εταιρεία αυτή. Επενδύσεις σε 
συγγενείς επιχειρήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος και κατόπιν θεωρούνται ότι 
χρησιμοποιούν τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Στο τέλος κάθε χρήσης, το κόστος 
αυξάνεται με την αναλογία της επενδύτριας επιχείρησης στις μεταβολές της καθαρής 
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θέσης της επενδυόμενης επιχείρησης και μειώνεται με τα λαμβανόμενα από τη συγγενή 
μερίσματα. 
 
Όσον αφορά την υπεραξία απόκτησης, αυτή μειώνει την αξία της συμμετοχής με 
επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσης, όταν μειώνεται η αξία της.  
 
Το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων μετά την 
εξαγορά αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, ενώ το μερίδιο των μεταβολών των 
αποθεματικών μετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται στα αποθεματικά. Οι συσσωρευμένες 
μεταβολές επηρεάζουν την λογιστική αξία των επενδύσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 
Όταν η συμμετοχή του Ομίλου στις ζημίες σε μία συγγενή επιχείρηση ισούται ή 
υπερβαίνει τη συμμετοχή της στη συγγενή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων 
οποιονδήποτε άλλων επισφαλών απαιτήσεων, ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω 
ζημίες, εκτός και αν έχει καλύψει υποχρεώσεις ή έχει ενεργήσει πληρωμές εκ μέρους της 
συγγενούς επιχείρησης και εν γένει εκείνων που προκύπτουν από τη μετοχική ιδιότητα. 
 
Μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συγγενών 
επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συγγενείς 
επιχειρήσεις.  Μη πραγματοποιημένες ζημιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή 
παρέχει ενδείξεις απομείωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές 
πολιτικές των συγγενών επιχειρήσεων τροποποιούνται προκειμένου να είναι συνεπείς με 
αυτές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος. 
 
3.3 Πληροφόρηση κατά τομέα 
 
Για διοικητικούς σκοπούς, ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε τρεις κύριες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες: α) Μεταλλουργία, β) Κατασκευές και γ) Ενέργεια. 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.  
 
3.4 Μετατροπή ξένου νομίσματος 
 
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου 
επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο 
οποίο λειτουργεί ο Όμιλος (λειτουργικό νόμισμα). Οι ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το 
νόμισμα παρουσίασης της μητρικής Εταιρείας και όλων των θυγατρικών της. 
  
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών. Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα 
μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των συναλλαγματικών ισοτιμιών 
(τρέχουσες ισοτιμίες) που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. 
Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την 
εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή 
των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες 
κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.  Οι 
συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και 
οι διαφορές της εύλογης αξίας. 
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Οι εκτός Ελλάδος δραστηριότητες του Ομίλου σε ξένα νομίσματα (οι οποίες αποτελούν 
κατά κανόνα αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων της μητρικής), μετατρέπονται στο 
νόμισμα λειτουργίας με την χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των 
συναλλαγών, ενώ τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των δραστηριοτήτων στο 
εξωτερικό, συµπεριλαµβανοµένων της υπεραξίας και των αναπροσαρμογών της εύλογης 
αξίας, που προκύπτουν κατά την ενοποίηση, μετατρέπονται σε Ευρώ µε τις 
συναλλαγµατικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  
 
(γ) Εταιρείες του Ομίλου 
 
Τα λειτουργικά αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια όλων των εταιρειών του Ομίλου (εκτός 
από εκείνες που λειτουργούν σε υπερπληθωριστικές οικονομίες), των οποίων το 
λειτουργικό νόμισμα είναι διαφορετικό από το νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου, 
μετατρέπονται στο νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου ως ακολούθως: 
(i) Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού για κάθε ισολογισμό παρουσιάζονται και 
μετατρέπονται με τη συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
(ii) Τα έσοδα και έξοδα της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως της κάθε εταιρείας 
μετατρέπονται σύμφωνα με τη μέση ισοτιμία που διαμορφώνεται από την έναρξη της 
χρήσεως έως την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. 
(iii) Όλες οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τα παραπάνω 
καταχωρούνται στο " αποθεματικό μετατροπής ισολογισμών θυγατρικών σε ξένο νόμισμα 
" των ιδίων κεφαλαίων. 
 
Η υπεραξία και οι αναπροσαρμογές σε εύλογη αξία που προκύπτουν κατά την εξαγορά 
θυγατρικών που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό καταχωρούνται ως στοιχεία 
ενεργητικού/ παθητικού της θυγατρικής εξωτερικού και μετατρέπονται σύμφωνα με την 
τιμή κλεισίματος που ισχύει κάθε φορά.  
 
3.5 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
 

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες 
κτήσεως τους ή στις αξίες τεκμαιρόμενου κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση 
ευλόγων αξιών κατά την ημερομηνίες μετάβασης, μείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευμένες 
αποσβέσεις και δεύτερον, τυχών απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως 
περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 
 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των 
ενσωμάτων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές 
αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από τη χρήση 
του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος 
επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 
 
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία 
δεν αποσβένονται) υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους 
που έχει ως εξής: 

Κτίρια 25-35 έτη
Μηχανολογικός εξοπλισμός 4-20 έτη 
Αυτοκίνητα 4-10 έτη 
Λοιπός εξοπλισμός 4-7 έτη 
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Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε 
επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων 
ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) 
καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που 
λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα 
αποτελέσματα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που 
αφορούν. 
 
Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος 
κτήσεως των ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος 
μισθοδοσίας του προσωπικού, που συμμετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές 
εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.  
 
Ο Όμιλος ακολουθεί το τροποποιημένο ΔΛΠ 23 «Κόστος Δανεισμού», ωστόσο κατά τη 
διάρκεια της περιόδου δεν υπήρχαν περιουσιακά στοιχεία που να πληρούν τις 
προϋποθέσεις του προτύπου και ως εκ τούτου δεν έλαβε χώρα καμία κεφαλαιοποίηση.  
  
 
3.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται η υπεραξία, τα δικαιώματα χρήσης 
ενσώματων ακινητοποιήσεων, οι άδειες λογισμικού, οι άδειες παραγωγής, εγκατάστασης 
και λειτουργίας ενεργειακών σταθμών και οι δαπάνες αποκατάστασης εδαφικών εκτάσεων 
εξόρυξης μεταλλευμάτων. 
 
Υπεραξία: Είναι η διαφορά μεταξύ του κόστους αγοράς και της εύλογης αξίας του 
ενεργητικού και του παθητικού θυγατρικής / συγγενούς επιχείρησης κατά την ημερομηνία 
της εξαγοράς. Η εταιρεία κατά την ημερομηνία της αγοράς αναγνωρίζει την υπεραξία που 
προέκυψε από την απόκτηση, ως ένα στοιχείο του ενεργητικού, και την εμφανίζει στο 
κόστος. Το κόστος αυτό είναι ίσο με το ποσό κατά το οποίο το κόστος ενοποίησης 
υπερβαίνει το μερίδιο της επιχείρησης, στα στοιχεία του ενεργητικού, στις υποχρεώσεις 
και στις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας εταιρείας . 
 
Μετά την αρχική αναγνώριση η υπεραξία αποτιμάται στο κόστος μείον τις συσσωρευμένες 
ζημιές λόγω μείωσης της αξίας της. Η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται ετήσια 
για τυχόν μείωση της αξίας της, εάν υπάρχουν γεγονότα που παρέχουν ενδείξεις για 
ζημιά σύμφωνα με το ΔΛΠ 36. 
 
Για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των ελέγχων απομείωσης (impairment test), το ποσό 
της υπεραξίας κατανέμεται σε μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών. Η μονάδα ταμιακών 
ροών είναι η μικρότερη προσδιορίσιμη ομάδα στοιχείων ενεργητικού που δημιουργεί 
ανεξάρτητες ταμιακές ροές και αντιπροσωπεύει το επίπεδο στο οποίο ο Όμιλος συλλέγει 
και παρουσιάζει τα οικονομικά στοιχεία για σκοπούς εσωτερικής πληροφόρησης. Η 
απομείωση για την υπεραξία, καθορίζεται με τον υπολογισμό του ανακτήσιμου ποσού από 
τις μονάδες ταμιακής ροής με τις οποίες συνδέεται η υπεραξία. Ζημίες απομείωσης που 
σχετίζονται με την υπεραξία, δεν μπορούν να αντιστραφούν σε μελλοντικές περιόδους. Ο 
Όμιλος πραγματοποιεί τον ετήσιο έλεγχο για απομείωση υπεραξίας στις 31 Δεκεμβρίου 
της εκάστοτε χρήσης. 
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Στην περίπτωση που το κόστος της απόκτησης είναι μικρότερο από το μερίδιο της 
εταιρείας στα ίδια κεφάλαια της αποκτηθείσας επιχείρησης, τότε η πρώτη υπολογίζει ξανά 
το κόστος της απόκτησης, αποτιμά τα στοιχεία του ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τις 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας επιχείρησης και αναγνωρίζει απευθείας στα 
αποτελέσματα χρήσης ως κέρδος οποιαδήποτε διαφορά παραμείνει μετά τον 
επανυπολογισμό. 
 
Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. 
Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης 
ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 1 έως 3 χρόνια. 
 
Άδειες παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας ενεργειακών σταθμών: Οι 
διάφοροι τύποι αδειών τις οποίες τηρεί στην κατοχή του ο Όμιλος, του παρέχουν τη 
δυνατότητα να κατασκευάσει ενεργειακές μονάδες ή το δικαίωμα να παράγει και να 
πουλάει ενέργεια. Οι παρούσες συνθήκες της αγοράς παρέχουν σαφείς ενδείξεις για την 
ανακτήσιμη αξία των αδειών αυτών. Για το λόγο αυτό ο Όμιλος έχει αναγνωρίσει άδειες 
ως άυλα περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία τους, μειωμένη με τις αποσβέσεις και 
κάθε πρόβλεψη για μείωση της αξίας τους. Ο Όμιλος διενεργεί ελέγχους μείωσης της 
αξίας τους σε ετήσια βάση κάνοντας χρήση της εξής μεθοδολογίας: 
i) Εφαρμόζει ποσοστά πιθανοτήτων σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης σχετικά με 
την κατασκευή μονάδων για τις οποίες τηρεί άδειες. 
ii) Εφαρμόζει τη μεθοδολογία των Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών, χρησιμοποιώντας 
παραδοχές οι οποίες επικρατούν στην αγορά ενέργειας. Η περίοδος η οποία εξετάζεται 
από τη διοίκηση, υπερβαίνει τα πέντε έτη, διάστημα το οποίο ενθαρρύνεται από το ΔΛΠ 
36, καθώς ιδιαίτερα για τις ανανεώσιμες ενεργειακές μονάδες ακόμα και μια μεγαλύτερη 
περίοδος θα κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. 
iii) Η τελική ανακτήσιμη αξία υπολογίζεται για ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων 
ή θερμικών ενεργειακών μονάδων, πολλαπλασιάζοντας τη συνολική πιθανότητα με το 
αποτέλεσμα που προκύπτει από την προεξόφληση των ταμειακών ροών. 
iv)  Τέλος ο Όμιλος συγκρίνει την ανακτήσιμη αξία ή οποία λογίζεται ως η αξία χρήσης 
της μονάδας, με τη λογιστική αξία. Όταν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη από τη 
λογιστική, διενεργείται πρόβλεψη για μείωση της αξίας σε βάρος των αποτελεσμάτων. 
Για την παρουσιαζόμενη περίοδο, η ανακτήσιμη αξία των αδειών τις οποίες απέκτησε ο 
Όμιλος, υπερβαίνει τη λογιστική αξία. 
 
Δικαιώματα Εκμετάλλευσης Ορυχείων: Τα δικαιώματα εκμετάλλευσης ορυχείων 
αφορούν δικαιώματα τα οποία έχει αποκτήσει ο Όμιλος για την εξόρυξη μεταλλευτικών 
αποθεμάτων σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές. Στο κόστος των δικαιωμάτων 
εκμετάλλευσης εκτός της τιμής απόκτησης των δικαιωμάτων έχει αναγνωρισθεί και κάθε 
κόστος που αφορά την αρχική εκτίμηση του κόστους αποκατάστασης του χώρου όπου 
γίνονται εργασίες, δέσμευση που έχει αναλάβει ο Όμιλος είτε κατά την απόκτηση του 
δικαιώματος είτε ως συνέπεια της χρήσης του για συγκεκριμένη περίοδο. Η χρονική 
περίοδος απόσβεσης που έχει υιοθετηθεί από τον Όμιλο δεν υπερβαίνει τα 10 έτη. 
 
Δικαιώματα Χρήσης Ενσώματων Στοιχείων: Δικαιώματα εκμετάλλευσης ενσώματων 
στοιχείων που παραχωρούνται στα πλαίσια συμβάσεων κατασκευής έργων 
(αντισταθμιστικά οφέλη) αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους, εύλογη αξία τους κατά 
την ημερομηνία παραχώρησης τους, μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται 
με βάση την μέθοδο των παραγόμενων μονάδων.  
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Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης: Τα έξοδα έρευνας αναγνωρίζονται ως έξοδα της 
χρήσης όταν αυτά προκύπτουν. Τα έξοδα που προκύπτουν λόγω αναπτυξιακών 
προγραμμάτων (και σχετίζονται με τον σχεδιασμό και δοκιμές νέων ή βελτιωμένων 
προϊόντων) αναγνωρίζονται ως ασώματες ακινητοποιήσεις εάν είναι πιθανό να 
προσφέρουν στην εταιρεία μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Τα υπόλοιπα έξοδα ανάπτυξης 
καταχωρούνται στους λογαριασμούς εξόδων μόλις αυτά προκύπτουν. Έξοδα ανάπτυξής 
τα οποία σε προηγούμενες οικονομικές χρήσεις είχαν καταχωρηθεί σαν έξοδα, δεν 
καταχωρούνται σαν ασώματες ακινητοποιήσεις σε μεταγενέστερη οικονομική χρήση. Τα 
έξοδα ανάπτυξης τα οποία έχουν κεφαλαιοποιηθεί αποσβένονται από την εκκίνηση της 
εμπορικής παραγωγής του προϊόντος, βάση της σταθερής μεθόδου απόσβεσης κατά την 
περίοδο των αναμενόμενων ωφελειών του προϊόντος. Η χρονική περίοδος απόσβεσης που 
έχει υιοθετηθεί από τον Όμιλο δεν υπερβαίνει τα 5 έτη. 
 
Δαπάνες Προσπέλασης & Αποκατάστασης 
Τα έξοδα προσπέλασης και αποκατάστασης αναγνωρίζονται ως ασώματες ακινητοποιήσεις 
εφ’ όσον προσφέρουν στην εταιρεία μελλοντικά οικονομικά οφέλη και η απόσβεση τους 
γίνεται βάση της μεθόδου των μονάδων παραγωγής. 
 
3.7 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 
 
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται 
και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η 
λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας 
και του καθαρού αναπόσβεστου ποσού καταχωρείται στα αποτελέσματα. Τα στοιχεία του 
ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιμη αξία είναι 
το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η 
ζημία λόγω μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την 
επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας 
Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους. 
 
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού 
στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση 
και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους 
διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των 
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην 
επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος 
της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 
 
 
3.8 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις 
 

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη 
διοίκηση τον σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα 
δημοσιευμένα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως επίσης την 
γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία 
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων 
κατά την περίοδο αναφοράς. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από 
αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. 
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Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται τόσο στην εμπειρία 
του παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των 
προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά με βάση τις 
συγκεκριμένες συνθήκες. 

3.8.1 Κρίσεις 
 

Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών και των κρίσεων της διοίκησης, 
εκτός αυτών που περιλαμβάνουν εκτιμήσεις, που σχηματίζονται από τη διοίκηση και που 
έχουν την σημαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις κυρίως σχετίζονται με:  
 

• κατηγοριοποίηση των επενδύσεων 
Η διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση μίας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί 
ως διακρατούμενη μέχρι την λήξη, κατεχόμενη για εμπορικούς σκοπούς, αποτιμώμενη 
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή διαθέσιμη προς πώληση. Για αυτές που 
είναι διακρατούμενες μέχρι τη λήξη, η διοίκηση εξετάζει εάν πληρούνται τα κριτήρια που 
ορίζει το ΔΛΠ 39 και συγκεκριμένα ο όμιλος έχει την πρόθεση και την ικανότητα να της 
κρατήσει έως τη λήξη τους. Ο Όμιλος κατηγοριοποιεί τις επενδύσεις ως κατεχόμενες για 
εμπορικούς σκοπούς εάν αυτές έχουν αποκτηθεί κυρίως για τη δημιουργία 
βραχυπρόθεσμου κέρδους. Η κατηγοριοποίηση των επενδύσεων ως αποτιμώμενες στην 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων εξαρτάται από τον τρόπο με βάση τον οποίο η 
διοίκηση παρακολουθεί την απόδοση των επενδύσεων αυτών. Όταν δεν 
κατηγοριοποιούνται ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς αλλά υπάρχουν διαθέσιμες 
και αξιόπιστες εύλογες αξίες και οι μεταβολές στις εύλογες αξίες περιλαμβάνονται στο 
κέρδος ή στη ζημιά στους λογαριασμούς των αποτελεσμάτων, τότε κατηγοριοποιούνται 
ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Όλες οι λοιπές επενδύσεις 
κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιμες προς πώληση.  
 

• ανακτησιμότητα των απαιτήσεων 
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και ύστερα αποτιμώνται 
στο αναπόσβεστο κόστος μείον τις προβλέψεις για απομείωση, χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Όταν η Εταιρεία έχει αντικειμενικές ενδείξεις ότι δεν 
θα εισπράξει όλα τα οφειλόμενα σε αυτήν ποσά, σύμφωνα με τους όρους της κάθε 
συμφωνίας, σχηματίζει πρόβλεψη για απομείωση εμπορικών απαιτήσεων. Το ύψος της 
πρόβλεψης διαμορφώνεται από τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ της λογιστικής αξίας 
των απαιτήσεων και τις παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών, οι 
οποίες προεξοφλούνται με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται 
ως δαπάνη στα άλλα έξοδα εκμετάλλευσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 

• απαξίωση των αποθεμάτων 
Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα, άχρηστα και αποθέματα με πολύ 
χαμηλή κίνηση στην αγορά. Οι μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή 
ρευστοποιήσιμη αξία και οι λοιπές ζημίες από αποθέματα καταχωρούνται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων κατά την περίοδο που εμφανίζονται. 
 

• κατά πόσο μία μίσθωση που συνάπτεται με έναν εξωτερικό εκμισθωτή 
κατατάσσεται ως λειτουργική ή χρηματοδοτική. 

Οι μισθώσεις, για τις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και ωφέλειες του μισθωμένου 
στοιχείου παραμένουν στον εκμισθωτή χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Τα 
ποσά που καταβάλλονται για την εξόφληση των δόσεων των ανωτέρω μισθώσεων 
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καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Οι μισθώσεις που αφορούν ενσώματες 
ακινητοποιήσεις για τις οποίες η Εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις 
ωφέλειες των μισθωμένων παγίων χαρακτηρίζονται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. 
 

3.8.2 Εκτιμήσεις και υποθέσεις 
 

Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις 
και οι σχετικές γνωστοποιήσεις πρέπει να εκτιμώνται, απαιτώντας τον σχηματισμό 
υποθέσεων σχετικά με αξίες ή συνθήκες που δεν είναι δυνατό να είναι γνωστές με 
βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Ως σημαντική 
λογιστική εκτίμηση, θεωρείται μία η οποία είναι σημαντική για την εικόνα της οικονομικής 
κατάστασης της εταιρείας και τα αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, 
υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης για 
σχηματισμό εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Ο 
Όμιλος αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενος στα αποτελέσματα του 
παρελθόντος και στην εμπειρία, συσκέψεις με ειδικούς, τάσεις και άλλες μεθόδους οι 
οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις 
μας σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον.  
 

• Εκτιμώμενη απομείωση υπεραξίας 
Ο Όμιλος διενεργεί σε ετήσια βάση έλεγχο για τυχόν απομείωση της υπεραξίας και 
ενδιάμεσα, όταν τα γεγονότα ή οι συνθήκες καθιστούν πιθανή την ύπαρξη απομείωσης 
(π.χ. μία σημαντική δυσμενής αλλαγή στο εταιρικό κλίμα ή μία απόφαση για πώληση ή 
διάθεση μιας μονάδας). Ο καθορισμός της ύπαρξης απομείωσης απαιτεί την αποτίμηση της 
αντίστοιχης μονάδας, η οποία εκτιμάται χρησιμοποιώντας την μέθοδο της προεξόφλησης 
των ταμειακών ροών. Όταν αυτό κρίνεται διαθέσιμο και απαραίτητο, χρησιμοποιούνται 
σχετικοί συντελεστές πολλαπλασιασμού της αγοράς, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα 
αποτελέσματα από τις προεξοφλημένες ταμειακές ροές. Εφαρμόζοντας αυτή τη 
μεθοδολογία, η εταιρεία βασίζεται σε μία σειρά από παράγοντες, στους οποίους 
περιλαμβάνονται τα πραγματικά λειτουργικά αποτελέσματα, τα μελλοντικά εταιρικά 
σχέδια, οι οικονομικές προεκτάσεις και τα δεδομένα της αγοράς. 
Στην περίπτωση που από αυτή την ανάλυση προκύπτει απομείωση της υπεραξίας, τότε η 
μέτρηση της απομείωσης απαιτεί εκτίμηση της εύλογης αξίας για κάθε αναγνωριζόμενο 
ενσώματο ή άυλο περιουσιακό στοιχείο. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιείται η 
προσέγγιση των ταμειακών ροών η οποία αναφέρεται ανωτέρω από ανεξάρτητους 
εκτιμητές, όπου κρίνεται κατάλληλο.  
Διενεργείται έλεγχος για άλλα αναγνωριζόμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία με 
καθορισμένες ωφέλιμες ζωές και υποκείμενα σε απόσβεση, συγκρίνοντας την λογιστική 
αξία με το άθροισμα των μη προεξοφλημένων ταμειακών ροών που αναμένεται να 
δημιουργηθούν από το περιουσιακό στοιχείο. Ελέγχονται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με 
αόριστες ωφέλιμες ζωές ετησίως χρησιμοποιώντας μία μέθοδο εύλογης αξίας όπως τις 
προεξοφλημένες ταμειακές ροές. 
Ο Όμιλος ετησίως διενεργεί έλεγχο για απομείωση της υπεραξίας, σύμφωνα με την 
λογιστική πολιτική, όπως αυτή αναφέρεται στη Σημείωση 3.6. Τα ανακτήσιμα ποσά των 
μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών έχουν καθοριστεί βασιζόμενα σε υπολογισμούς της 
αξίας σε χρήση (on value-in-use calculations). Αυτοί οι υπολογισμοί απαιτούν τη χρήση 
εκτιμήσεων (Σημείωση 6.2). 
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• Προϋπολογισμοί κατασκευαστικών συμβάσεων 
Ο χειρισμός των εσόδων και εξόδων μίας κατασκευαστικής σύμβασης, εξαρτάται από εάν 
το τελικό αποτέλεσμα από την εκτέλεση του συμβατικού έργου μπορεί να εκτιμηθεί 
αξιόπιστα (και αναμένεται να αποφέρει κέρδος στον κατασκευαστή ή το αποτέλεσμα από 
την εκτέλεση είναι ζημιογόνο). Όταν το αποτέλεσμα ενός συμβολαίου έργου μπορεί να 
εκτιμηθεί με αξιοπιστία, τότε τα έσοδα και τα έξοδα του συμβολαίου αναγνωρίζονται κατά 
τη διάρκεια του συμβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και έξοδο. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί τη 
μέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το κατάλληλο ποσό εσόδου και 
εξόδου που θα αναγνωρίσει σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Το στάδιο ολοκλήρωσης 
μετράται με βάση το συμβατικό κόστος που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία 
του ισολογισμού σε σχέση με το συνολικό εκτιμώμενο κόστος κατασκευή κάθε έργου. 
Απαιτούνται συνεπώς, σημαντικές εκτιμήσεις της διοίκησης, αναφορικά με το μικτό 
αποτέλεσμα με το οποίο θα εκτελείται η εκάστοτε εκτελούμενη κατασκευαστική σύμβαση 
(εκτιμώμενο κόστος εκτέλεσης). 
 

• Φόροι εισοδήματος 
Ο Όμιλος και η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος σε πολυάριθμες φορολογικές 
δικαιοδοσίες. Σημαντικές εκτιμήσεις απαιτούνται για τον καθορισμό της πρόβλεψης για 
φόρους εισοδήματος, καθώς και για τον καθορισμό των προβλέψεων για φόρους 
εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής 
καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης. Ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν υποχρεώσεις για αναμενόμενα 
θέματα φορολογικού ελέγχου, βασιζόμενοι σε εκτιμήσεις του κατά πόσο θα οφείλονται 
επιπλέον φόροι. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από τους φόρους αυτών των υποθέσεων 
διαφέρει από τα ποσά που είχαν αρχικά λογιστεί, τέτοιες διαφορές θα έχουν επίδραση στο 
φόρο εισοδήματος και στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο κατά 
την οποία τα ποσά αυτά έχουν καθορισθεί. 
 

• Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν 
να ανακτηθούν. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε 
κίνδυνο μεγαλύτερο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ. χαμηλή πιστοληπτική 
ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη της απαίτησης ή το ποσό αυτής 
κ.λ.π.), τότε ο λογαριασμός αναλύεται και καταγράφεται εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν 
ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη. Οι προβλέψεις Περιβαλλοντικών Υποχρεώσεων 
απεικονίζονται στα ποσά των εκροών που αναμένεται να απαιτηθούν προκειμένου να 
διακανονιστεί η υποχρέωση 
 

• Ενδεχόμενα γεγονότα 
Ο Όμιλος εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία 
των εργασιών του. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν 
σημαντικά την οικονομική θέση του Ομίλου και της Εταιρείας, την 31 Δεκεμβρίου 2009. 
Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις 
δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μία πολύπλοκη διαδικασία που 
περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους 
νόμους και τους κανονισμούς. 
Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μία αύξηση ή μία 
μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων του Ομίλου στο μέλλον. 

3.9 Δομή του Ομίλου 
Η δομή του Ομίλου κατά την 31.12.2009 έχει ως εξής:  
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Όνομα θυγατρικών, συγγενών και κοινοπραξιών

Χώρα που 

δραστηριοποιέιται

% Συμμετοχής 

Μητρικής

Μέθοδος 

Ενοποίησης

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Ελλάδα Μητρική
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ''ΜΕΤΚΑ'' Ελλάδα 56,13% Ολική Ενοποίηση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. Ελλάδα 56,12% Ολική Ενοποίηση
Ε.Κ.Μ.Ε. Α.Ε. Ελλάδα 22,45% Ολική Ενοποίηση
RODAX A.T.E.E. Ελλάδα 56,13% Ολική Ενοποίηση
ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. Ελλάδα 46,87% Ολική Ενοποίηση
BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS TKT 
A.E Ελλάδα 35,15% Ολική Ενοποίηση
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε.(ΕΤΑΔΕ Α.Ε.) Ελλάδα 56,13% Ολική Ενοποίηση
ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. Ελλάδα 56,13% Ολική Ενοποίηση
ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΑΛΟΥΜΙΝIΟΝ Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΑΛΟΥΜΙΝIΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. ''ΕΛΒΟ'' Ελλάδα 43,00% Καθαρή Θέση
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
& ΣΙΑ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ''ΒΕΑΤ'' Ελλάδα 35,00% Καθαρή Θέση
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ελλάδα Κοινή Διοίκηση Ολική Ενοποίηση
ΘΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε. Ελλάδα 20,00% Καθαρή Θέση
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ Α.Ε. Ελλάδα 47,29% Καθαρή Θέση
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ Α.Ε. Ελλάδα 47,54% Καθαρή Θέση
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ Α.Ε. Ελλάδα 20,00% Καθαρή Θέση
ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 44,99% Καθαρή Θέση
ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ Ελλάδα 44,99% Καθαρή Θέση
ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 44,99% Καθαρή Θέση
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ 
Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 28,12% Καθαρή Θέση
ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΕ. Ελλάδα 15,75% Καθαρή Θέση
ΥΔΡΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 44,99% Καθαρή Θέση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 44,99% Καθαρή Θέση
ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 44,99% Καθαρή Θέση

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε.(ΕΝ.ΔΥ.Α.Ε.) Ελλάδα 44,99% Καθαρή Θέση
MYHΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. (πρώην ΦΩΤΕΙΝΟΣ 
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α.Ε.) Ελλάδα 44,99% Καθαρή Θέση
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 44,99% Καθαρή Θέση
ΙΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 24,50% Καθαρή Θέση
ΕΛΕΚΤΡΟΝΒΑΤΤ Α.Ε. Ελλάδα 5,00% Καθαρή Θέση
BUSINESS ENERGY Α.Ε. Ελλάδα 12,46% Καθαρή Θέση
ENDESA Hellas S.A. Ελλάδα 49,99% Καθαρή Θέση
ΑΝΑΝΕΩΣΗΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ελλάδα 49,99% Καθαρή Θέση
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ελλάδα 39,99% Καθαρή Θέση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε. Ελλάδα 40,09% Καθαρή Θέση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. Ελλάδα 40,09% Καθαρή Θέση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε. Ελλάδα 40,09% Καθαρή Θέση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε. Ελλάδα 40,09% Καθαρή Θέση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε. Ελλάδα 40,09% Καθαρή Θέση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ Α.Ε. Ελλάδα 40,09% Καθαρή Θέση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε. Ελλάδα 40,09% Καθαρή Θέση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδα 40,09% Καθαρή Θέση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε. Ελλάδα 40,09% Καθαρή Θέση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. Ελλάδα 40,09% Καθαρή Θέση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 49,99% Καθαρή Θέση
SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε Ελλάδα 49,99% Καθαρή Θέση
GREENENERGY A.E. Ελλάδα 39,99% Καθαρή Θέση
BUSINESS ENERGY ΤΡΟΙΖΙΝΙΑ Ελλάδα 24,50% Καθαρή Θέση
ΜΟΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελλάδα 20,00% Ολική Ενοποίηση
ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελλάδα 20,00% Ολική Ενοποίηση
ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε2 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ A.E. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΧΟΡΤΕΡΟΥ Α.Ε.1 Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ Α.Ε. 1 Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ Α.Ε. 1 Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Ε.1 Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ Α.Ε.1 Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΛΟΓΓΑΡΙΑ Α.Ε.1 Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΕΘΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ1 Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΚΙΛΚΙΣ ΒΙΚΡΟΥΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ 

ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ1 Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

ΦΕΡΡΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ1 Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΒΥΡΙΛΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ1 Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ1 Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. Ελλάδα 65,00% Ολική Ενοποίηση
DROSCO HOLDINGS LIMITED Κύπρος 46,87% Ολική Ενοποίηση
STANMED TRADING LTD Κύπρος 99,97% Ολική Ενοποίηση
MYTILINEOS FINANCE S.A. Λουξεμβούργο 99,97% Ολική Ενοποίηση
RDA TRADING Νήσοι Guernsey 99,97% Ολική Ενοποίηση
MYVEKT INTERNATIONAL SKOPJE Π.Γ.Δ.Μ. 99,97% Ολική Ενοποίηση
RODAX ROMANIA SRL, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 1 Ρουμανία 56,13% Ολική Ενοποίηση

ΜΕΤΚΑ BRAZI SRL 1 Ρουμανία 56,13% Ολική Ενοποίηση
SOMETRA S.A. Ρουμανία 92,79% Ολική Ενοποίηση
DELTA PROJECT CONSTRUCT SRL Ρουμανία 95,01% Ολική Ενοποίηση
MYTILINEOS BELGRADE D.O.O. Σερβία 99,97% Ολική Ενοποίηση

(1) Ιδρυθείσες εταιρείες την περιόδο 1.1-31.12.2009  
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Μεταβολές Ποσοστών Συμμετοχής 
 
Κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόμενης περιόδου ο όμιλος προέβη σε αγορές και πωλήσεις 
μεριδίων σε θυγατρικές εταιρείες. Τα σχετικά ποσοστά καθώς και το αποτέλεσμα που 
προέκυψε από τις συναλλαγές έχει ως εξής: 
 

METKA
Κόστος 

Κτήσης (A)

Αξία 

Πώλησης 

(Β)

Εύλογη αξία 

εταιρείας

Μερίδιο του 

Ομίλου στην 

Εύλογη αξία 

(Γ)

Συνολικός 

Αριθμός 

Μετοχών 

31/12/09

% Αγορών/ 

(πωλήσεις)

Κέρδος 

Πώλησης 

(Ατομικός)

Υπεραξία Αγοράς 

(Α-Γ)

Αγορά Μέσω ΧΑ 3.394.061 - 141.690.966 467.174 29.158.992 0,70% - 2.926.887

Πώληση Μέσω ΧΑ - - - - - - - -

3.394.061 - 141.690.966 467.174 29.158.992 0 - 2.926.887  
 
 
 

Ανεμοράχη
Κόστος 

Κτήσης (A)

Εύλογη αξία 

εταιρείας (B)

% Αγορών/ 

(πωλήσεις)

Υπεραξία Αγοράς 

(Α-B)

Αγορά 2.927.900 44.243 80,00% 2.883.657  

Ανεμοδραση
Κόστος 

Κτήσης (A)

Εύλογη αξία 

εταιρείας (B)

% Αγορών/ 

(πωλήσεις)

Υπεραξία Αγοράς 

(Α-B)

Αγορά 2.689.150 43.098 80,00% 2.646.052  

Καταβάτης
Κόστος 

Κτήσης (A)

Εύλογη αξία 

εταιρείας (B)

% Αγορών/ 

(πωλήσεις)

Υπεραξία Αγοράς 

(Α-B)

Αγορά 269.150 43.534 80,00% 225.616  
 
 
3.10 Σημαντικά Εταιρικά Γεγονότα 
 
Κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόμενης χρήσης ο Όμιλος προέβη στις ακόλουθες 
αποφάσεις και ενέργειες: 
 
Με την από 26 Ιανουαρίου 2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
θυγατρικής του εταιρείας Sometra S.A., στην οποία η μητρική συμμετέχει με ποσοστό 
93%, αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή της παραγωγικής δραστηριότητας του 
εργοστασίου παραγωγής Ψευδάργυρου – Μολύβδου στην Copsa Mica, Ρουμανία, καθώς 
και η δραστική μείωση του μη αναγκαίου προσωπικού. Η απόφαση αυτή κρίθηκε 
επιβεβλημένη λόγω των δυσμενέστατων συνθηκών στις διεθνείς αγορές των μετάλλων σε 
συνδυασμό με την έλλειψη πρώτων υλών για την παραγωγή ψευδαργύρου, μετά και τη 
διακοπή λειτουργίας του μοναδικού ορυχείου  μικτού θειώδους (bulk concentrate) στον 
κόσμο. Σημειώνεται ότι η τιμή ψευδαργύρου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου 
(LME) καταγράφει ρεκόρ κατώτατης τιμής φθάνοντας μόλις τα 1.100 USD/ τόνο, όταν 
στις αρχές του 2008 η αντίστοιχη τιμή ήταν 4.000 USD/ τόνο.   
 
Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. εισέφερε τις κατά 20% συμμετοχές της στις εταιρείες ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ 
Α.Ε., ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ Α.Ε. και ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ Α.Ε. στην 100% θυγατρική εταιρεία ΜΟΒΑΛ 
Α.Ε. και η τελευταία προχώρησε στην απόκτηση του υπολειπόμενου 80% για κάθε μία 
από αυτές. Από τα παραπάνω αναγνωρίσθηκε στον Όμιλο υπεραξία ποσού € 5,76 εκατ.  
 
Στις 14.04.2009 ολοκληρώθηκε η συμφωνία με τη ΜOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. για την από κοινού κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδος 
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συνδυασμένου κύκλου ισχύος 400MW περίπου με καύσιμο φυσικό αέριο εντός των 
εγκαταστάσεων της MOTOR OIL στους Αγ. Θεοδώρους, Κορινθίας. Η συμφωνία 
ολοκληρώθηκε με την απόκτηση, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, από την 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. μέσω της 100% θυγατρικής «ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ Α.Ε.», ποσοστού 65% 
στην ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E., η οποία κατέχει τις σχετικές με τη μονάδα άδειες, ενώ η 
ΜOTOR OIL Α.Ε. παραμένει μέτοχος της Εταιρίας με ποσοστό 35%. Το ποσό της σχετικής 
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 59,4 εκατ. 
και καλύφθηκε εξολοκλήρου από την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. κατά την 15.04.2009, μέσω της 
«ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ Α.Ε.». Την κατασκευή της νέας μονάδος συνδυασμένου κύκλου, 
αναλαμβάνει η ΜΕΤΚΑ A.E., θυγατρική της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Το χρονοδιάγραμμα του 
έργου προβλέπει την ολοκλήρωση της κατασκευής της μονάδος σε 28 μήνες, δηλαδή 
εντός του 2011. Η συνολική επένδυση ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 285 εκατ. Από την 
εξαγορά αναγνωρίσθηκε στον Όμιλο υπεραξία ποσού € 20,8 εκατ. (βλέπε σημ. 6.27) 
 
Υπεγράφη στις 25.06.2009 η σύμβαση κατασκευής θερμοηλεκτρικού σταθμού στη 
Δαμασκό της Συρίας, μεταξύ της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας και της κοινοπραξίας 
ANSALDO Energia/METKA, με Leader την ΜΕΤΚΑ. Το έργο αφορά στην μελέτη – 
προμήθεια - κατασκευή και θέση σε λειτουργία ενός σταθμού 700Μwatt, παραγωγής 
ρεύματος με καύσιμο φυσικό αέριο. Το ποσοστό συμμετοχής στην εκτέλεση του έργου 
είναι η ANSALDO Energia με 25% και η METKA με 75%. Η συνολική αξία σύμβασης 
ανέρχεται σε € 640.032.609 πλέον SYP 724.034.823 (περίπου € 11.000.000 με σημερινή 
ισοτιμία). 

Με την από 28.09.2009 απόφαση του Δ.Σ. της 100% θυγατρικής εταιρείας «ΜΟΒΑΛ 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», αποφασίστηκε 
η απορρόφηση των εταιρειών «Ενεργειακή Ε2 Αιολική Α.Ε.» και «Ενεργειακή Ε2 Αιολικά 
Πάρκα Καρυστίας A.Ε.», με Ισολογισμό Μετασχηματισμού 30.09.2009. 

Στις 30 Οκτωβρίου υπεγράφη μεταξύ της ΜΕΤΚΑ και της RWE & Turcas Güney Elektrik 
Uretim A.Ş, η σύμβαση EPC που αφορά στην κατασκευή ενός θερμοηλεκτρικού σταθμού 
ισχύος 775 MW, πλησίον της περιοχής Ντενιζλί στην Τουρκία. Η καταρχήν συμβατική αξία 
για τη ΜΕΤΚΑ προσεγγίζει τα €450 εκ. και η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της 
μονάδας έχει προγραμματιστεί για το τέλος του 2012. 
 
Με την από 31 Δεκεμβρίου 2009 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. αποφασίστηκε η ανάκληση της διαδικασίας διάσπασης δια  
απορρόφησης της εταιρείας από τις εταιρείες «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕNDESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ». Συνεπεία του ότι η διάσπαση 
μέχρι την 31.12.2009 δεν έχει ολοκληρωθεί, θα παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των 
είκοσι τεσσάρων μηνών και το αποτέλεσμα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. τουλάχιστον για τα έτη 
2008 και 2009 θα συμπεριληφθεί το νωρίτερο στη χρήση του 2010, και οπότε θα επέλθει 
η ακύρωση του μετασχηματισμού (ΠΟΛ 1080/05.04.94 Εγκύκλιος του Υπ.Οικ.). Για τους 
λόγους αυτούς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. την 31.12.2009 
αποφάσισε  α) την ανάκληση της από 27.6.2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας σχετικά με τη διάσπαση της εταιρείας και β) την ανάκληση της από 
18.9.2008 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. σχετικά με την 
έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε..    
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3.11 Χρηματοοικονομικά μέσα 
 
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό 
στοιχείο ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα 
συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.  
 
Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με 
βάση την ουσία της σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 
 
i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της 
κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 
 
Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε 
από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 - Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς 
(συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και 
αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, αυτά που αποκτώνται ή δημιουργούνται με σκοπό 
την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου 
από αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα). 
 - Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται 
στην εύλογη αξία, με αναγνώριση των μεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
Χρήσης. 
Στον Ισολογισμό του Ομίλου οι συναλλαγές και η αποτίμηση σε εύλογες αξίες των 
παραγώγων απεικονίζονται σε ξεχωριστά κονδύλια του Ενεργητικού και των 
Υποχρεώσεων με τίτλο «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία». Οι μεταβολές στην 
εύλογη αξία των παραγώγων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 
  
ii) Δάνεια και απαιτήσεις 
 
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή 
προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην 
κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται   
α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  
β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί 
νομοθετικά από το κράτος,  
γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για 
λήψη μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων.  
 
Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από 
εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού.  
Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 
 
iii) Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη 
 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η 
προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την 
πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους. 
Ο Όμιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 
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iv) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 
 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από 
τις ανωτέρω. 
 
Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε 
αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν 
ως απομειωμένα. 
 
Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές 
μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα 
αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμάτων. 
 
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της 
συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να 
πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον 
των άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, με εξαίρεση όσον αφορά τις άμεσα 
επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα 
στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και ο Όμιλος έχει 
μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η 
ιδιοκτησία. 
 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου 
του πραγματικού επιτοκίου. 
Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις 
μεταβολές της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 
αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται 
στα αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτουν. 
 
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι 
διαπραγματεύσιμα σε ενεργείς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές 
κλεισίματος. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με την 
χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων 
στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. Οι μη 
διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό αγορά συμμετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινομηθεί στην 
κατηγορία Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη 
αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με αξιοπιστία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης 
τους. 
 
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ο Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις 
που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 
έχουν υποστεί απομείωση. Για μετοχές εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί ως 
χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική 
ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν 
στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά 
μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα.  
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3.12 Αποθέματα  
 
Την ημερομηνία του ισολογισμού, τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο του 
κόστους ή την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η 
εκτιμημένη τιμή πώλησης στην συνηθισμένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης μείον 
οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει 
χρηματοοικονομικά έξοδα.  
 
 
3.13 Εμπορικές απαιτήσεις 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και 
μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του 
αποτελεσματικού επιτοκίου, μείον την πρόβλεψη για μείωση της αξίας τους. Στην 
περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου 
υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιμάται στο ανακτήσιμο ποσό 
αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των μελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η 
οποία υπολογίζεται με βάση το πραγματικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζημία μεταφέρεται 
απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης. Οι ζημιές απομείωσης , δηλαδή όταν υπάρχει 
αντικειμενική ένδειξη ότι ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που 
οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.  
 
 
3.14 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 
 
Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο 
ταμείο καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα 
προϊόντα της αγοράς χρήματος και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς 
χρήματος είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. 
 
3.15 Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ως κρατούμενα προς 
πώληση 
 

Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συμπεριλαμβάνουν τα λοιπά 
περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και τα ενσώματα πάγια που ο 
Όμιλος σκοπεύει να πουλήσει εντός ενός έτους από την ημερομηνία ταξινόμησής τους ως 
“κρατούμενα προς πώληση”.  
 
Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως “κρατούμενα προς πώληση” αποτιμώνται 
στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστικής αξίας τους αμέσως πριν την ταξινόμησή τους 
ως κρατούμενα προς πώληση, και την εύλογή τους αξία μείον το κόστος πώλησης. Τα 
περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως “κρατούμενα προς πώληση” δεν υπόκεινται σε 
απόσβεση. Το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την πώληση  και επανεκτίμηση των 
“κρατουμένων προς πώληση” περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβάνεται στα “άλλα 
έσοδα” και “άλλα έξοδα”, αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 
Ο Όμιλος δεν έχει ταξινομήσει μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούμενα 
προς πώληση. 
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3.16 Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την 
αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα 
έξοδα τα οποία σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων 
περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 
Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίµηµα, συµπεριλαµβανοµένων και 
των σχετικών δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων (αποθεματικό υπέρ 
το άρτιο) . 
 
Οι Ίδιες Μετοχές δεν ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου. Οι Ίδιες Μετοχές θυγατρικών 
εταιρειών του Ομίλου (οι οποίες δεν αφορούν μετοχές της μητρικής εταιρείας) 
αντιμετωπίζονται στον Όμιλο ως διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία. 
 
3.17 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 
 
Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες 
φόρους και τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές 
ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά 
έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές 
περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων 
της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν 
απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά 
ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 
 
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και 
απαιτήσεις προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους 
επί του φορολογητέου εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι 
εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. 
 
Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους 
φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες 
σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα 
βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 
σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που 
προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής 
βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος 
εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου 
ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν 
έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους 
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία 
θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς 
συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν 
μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού 
του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός 
συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας του ισολογισμού χρήση. 
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία 
θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής 
διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που 
προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση 
την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο 
και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον. 
 
Οι περισσότερες αλλαγές στις  αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 
αναγνωρίζονται σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις 
υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα 
ίδια κεφάλαια του Ομίλου, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν 
ως αποτέλεσμα την σχετική αλλαγή στις  αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή 
υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης. 
 
 
3.18 Παροχές στο προσωπικό 

 
Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους 
(εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται 
ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως 
υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό 
των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του 
ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα 
οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 
 
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές μετά την λήξη της 
απασχόλησης περιλαμβάνουν συντάξεις ή άλλες παροχές (ασφάλειες ζωής και ιατρική 
περίθαλψη) που παρέχει η επιχείρηση μετά την λήξη της απασχόλησης, ως αντάλλαγμα 
της υπηρεσίας των εργαζομένων. Συνεπώς περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα 
καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το 
δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως 
έξοδο στην περίοδο που αφορά. 
 

• Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών 
Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης 
(νομική ή τεκμαρτή) περιορίζεται στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στον 
φορέα (π.χ. ταμείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς 
το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόμενος προσδιορίζεται από το ποσό που 
καταβάλλει η επιχείρηση (ή και ο εργαζόμενος) και από τις καταβληθείσες επενδύσεις 
των εισφορών αυτών. 
Η πληρωτέα εισφορά από την επιχείρηση σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, 
αναγνωρίζεται είτε ως μία υποχρέωση μετά και την αφαίρεση της εισφοράς που 
καταβλήθηκε, είτε ως ένα έξοδο. 
• Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων 
παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή 
μείον την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού του προγράμματος (εάν 
υπάρχουν) και τις μεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή 
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ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής 
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της 
προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την 
προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου. 
Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής της 
επιχείρησης, όσο και του εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στα αποτελέσματα. Αυτά 
που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα και είναι πάνω ή 
κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων 
στο πρόγραμμα. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα με 
εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από τον 
εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή το κόστος 
προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο μέσα στην 
περίοδο ωρίμανσης. 

 
Παροχές τερματισμού της απασχόλησης: Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής 
σχέσης καταβάλλονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία 
συνταξιοδοτήσεως. Ο Όμιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν 
τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές 
πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές 
τις παροχές ως κίνητρο για εκούσια (εθελουσία) αποχώρηση. Όταν οι παροχές αυτές 
καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα μηνών από ημερομηνία του 
Ισολογισμού, τότε θα πρέπει να προεξοφλούνται με βάση τις αποδόσεις των υψηλής 
ποιότητας εταιρικών ομολόγων ή των κρατικών ομολόγων. 
 
Στην περίπτωση μίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία 
αποχώρηση, η αποτίμηση των παροχών λήξης της εργασιακής σχέσης πρέπει να βασίζεται 
στον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να δεχτούν την προσφορά. 
 
Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των 
εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση 
αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση. 
 
 
3.19 Επιχορηγήσεις 
 
Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα 
εξής κριτήρια: α) Υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή 
πρόκειται να συμμορφωθεί με τους όρους της επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το 
ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Οι επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη 
αξία και αναγνωρίζονται με τρόπο συστηματικό στα έσοδα, με βάση την αρχή του 
συσχετισμού των επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 
 
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως έσοδο επόμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται 
συστηματικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου 
στοιχείου του ενεργητικού. 
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3.20 Προβλέψεις 
 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει παρούσες νομικές η τεκμαιρόμενες 
υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους 
μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία 
σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την 
παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της 
υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι 
ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν 
αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή 
οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 
 
 
3.21 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
 
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων 
αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και 
επιστροφές.  Τα διεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλο απαλείφονται πλήρως.  Η αναγνώριση 
των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 

- Κατασκευαστικά Συμβόλαια Έργων: Τα έσοδα από την εκτέλεση 
κατασκευαστικών συμβολαίων  λογίζονται την περίοδο που κατασκευάζεται το 
έργο, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης του  
- Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος 
παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η 
είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.  
- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο 
που παρέχονται οι  υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης 
υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
- Έσοδα από εκχωρηθέντα δικαιώματα χρήσης ενσώματων στοιχείων 
(αντισταθμιστικά οφέλη): Η εύλογη αξία των παραχωρηθέντων  δικαιωμάτων 
αναγνωρίζεται ως έσοδο επόμενων χρήσεων και αποσβένεται στον λογαριασμό των 
αποτελεσμάτων της χρήσης ανάλογα με τον ρυθμό εκτέλεσης των συμβάσεων για 
τις οποίες έχουν εκχωρηθεί ως αντάλλαγμα. 
-  Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής 
αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση 
των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το 
οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 
προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται 
τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 
- Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα 
είσπραξής τους. 

 
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι 
πληρωµές που πραγματοποιούνται για  λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο  
αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους 
αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. 
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3.22 Μισθώσεις 
 
Εταιρεία Ομίλου ως Μισθωτής: Οι μισθώσεις παγίων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται 
στον Όμιλο όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση με την κυριότητα ενός 
στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική μεταβίβαση ή μη του τίτλου 
κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηματοοικονομικές μισθώσεις. Οι 
μισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ 
της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων 
μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των 
χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην 
υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από 
μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το 
μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  Τα πάγια που 
αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ 
της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους. 
 
Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου 
του ενεργητικού για μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και 
τους κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως 
λειτουργικές μισθώσεις.  Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές 
από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
 
Εταιρεία Ομίλου ως εκμισθωτής: Όταν πάγια εκμισθώνονται με χρηματοδοτική 
μίσθωση, η παρούσα αξία των μισθωμάτων καταχωρείται ως απαίτηση. Η διαφορά μεταξύ 
του μικτού ποσού της απαίτησης και της παρούσας αξίας της απαίτησης καταχωρείται ως 
αναβαλλόμενο χρηματοοικονομικό έσοδο. Το έσοδο από την εκμίσθωση αναγνωρίζεται 
στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 
της καθαρής επένδυσης, η οποία αντιπροσωπεύει μια σταθερή περιοδική απόδοση. 
 
Πάγια που εκμισθώνονται με λειτουργικές μισθώσεις περιλαμβάνονται στις ενσώματες 
ακινητοποιήσεις του ισολογισμού.  Αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης 
ωφέλιμης ζωής τους σε βάση συνεπή με παρόμοιες ιδιόκτητες ενσώματες ακινητοποιήσεις. 
Το έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν κίνητρα που δόθηκαν στους μισθωτές) 
αναγνωρίζεται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης. 
 
3.23 Κατασκευαστικά συμβόλαια 
 
Τα κατασκευαστικά συμβόλαια αφορούν την κατασκευή περιουσιακών στοιχείων ή ομάδα 
συνδεδεμένων περιουσιακών στοιχείων ειδικά για πελάτες σύμφωνα με τους όρους που 
προβλέπονται στα σχετικά συμβόλαια και των οποίων η εκτέλεση συνήθως διαρκεί για 
χρονικό διάστημα άνω της μια χρήσης. 
 
Τα έξοδα που αφορούν στο συμβόλαιο αναγνωρίζονται όταν πραγματοποιούνται. 
 
Στην περίπτωση όπου το αποτέλεσμα μιας σύμβασης κατασκευής έργου δεν είναι εφικτό 
να αποτιμηθεί αξιόπιστα, και κυρίως στην περίπτωση όπου το έργο βρίσκεται σε πρώιμο 
στάδιο θα πρέπει: 

• Το έσοδο να αναγνωρίζεται μόνο στην έκταση που το αναληφθέν συμβατικό κόστος 
ενδέχεται να ανακτηθεί και 
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• το συμβατικό κόστος πρέπει να αναγνωρίζεται στα έξοδα της χρήσης στην οποία 
αναλήφθηκε 

 
Επομένως για τα συμβόλαια αυτά αναγνωρίζεται τέτοιο έσοδο ούτως ώστε το κέρδος από 
το συγκεκριμένο έργο να είναι μηδενικό. 
 
Όταν το αποτέλεσμα ενός συμβολαίου έργου μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία, το έσοδο 
και τα έξοδα του συμβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, 
αντίστοιχα, ως έσοδο και έξοδο. 
 
Ο Όμιλος χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το 
κατάλληλο ποσό εσόδου και εξόδου που θα αναγνωρίσει σε μια συγκεκριμένη περίοδο.  
 
Το στάδιο ολοκλήρωσης μετράται με βάση το συμβατικό κόστος που έχει πραγματοποιηθεί 
μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού σε σχέση με το συνολικό εκτιμώμενο κόστος 
κατασκευής κάθε έργου. Όταν είναι πιθανό το συνολικό κόστος του συμβολαίου να 
υπερβεί το συνολικό έσοδο, τότε η αναμενόμενη ζημία αναγνωρίζεται άμεσα στα 
αποτελέσματα χρήσεως ως έξοδο. 
 
Για τον υπολογισμό του κόστους που πραγματοποιήθηκε έως το τέλος της χρήσης , τυχόν 
έξοδα που σχετίζονται με μελλοντικές εργασίες αναφορικά με το συμβόλαιο εξαιρούνται 
και εμφανίζονται ως έργο σε εξέλιξη.  Το σύνολο του κόστους που πραγματοποιήθηκε και 
του κέρδους / ζημίας που αναγνωρίσθηκε για κάθε συμβόλαιο συγκρίνεται με τις 
προοδευτικές τιμολογήσεις μέχρι το τέλος της χρήσης. 
 
Όπου τα πραγματοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (μείον των ζημιών) που 
έχουν αναγνωρισθεί υπερβαίνουν τις προοδευτικές τιμολογήσεις, η διαφορά εμφανίζεται 
ως απαίτηση από πελάτες συμβολαίων έργων στο κονδύλι «Πελάτες και λοιπές 
απαιτήσεις». Όταν οι προοδευτικές τιμολογήσεις υπερβαίνουν τα πραγματοποιηθέντα 
έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (μείον των ζημιών) που έχουν αναγνωρισθεί, το 
υπόλοιπο εμφανίζεται ως υποχρέωση προς τους πελάτες συμβολαίων έργων στο κονδύλι 
«Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις». 
 
3.24 Διανομή μερισμάτων 
 
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή 
εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 
3.25 Προσδιορισμός κονδυλίου «Λειτουργικά αποτελέσματα προ Φόρων, 
Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων» 
(EBITDA Ομίλου) 
 
Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) δεν ορίζουν το περιεχόμενο 
εταιρικών χρηματοοικονομικών μεγεθών (proforma figures), όπως τα 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 τα 
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«EBITDA Ομίλου», προσαρμοσμένα για ειδικούς παράγοντες, ως ένα εσωτερικό δείκτη 
απόδοσης της διαχείρισης των λειτουργικών δραστηριοτήτων του. 
 
Οι ειδικοί αυτοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των EBITDA του 
Ομίλου Μυτιληναίου είναι οι εξής:  
α) Το μερίδιο του Ομίλου στα 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:  
 
α) περιλαμβάνεται το μερίδιο του Ομίλου στα καθαρά αποτελέσματα των συγγενών 
εταιρειών. Το ανωτέρω ποσό των € -1.629χιλ., όπως παρουσιάζεται στην «Κατάσταση 
των Αποτελεσμάτων», αφορά στο μερίδιο του Ομίλου στα EBITDA της συγγενούς Endesa 
Hellas η οποία δραστηριοποιείται στον Τομέα της Ενέργειας 
β) 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 των EBITDA 
(λειτουργικά αποτελέσματα 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. Στην «Κατάσταση των 
Αποτελεσμάτων» το ποσό των € 31,3 εκ αφορά στο κέρδος κατασκευής ενεργειακών 
σταθμών για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών Endesa Hellas και ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
POWER. 
 
Ο Όμιλος δηλώνει ότι ο τρόπος που υπολογίζει τα 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.  
 
Τέλος, σημειώνεται ότι το κονδύλι «EBITDA Ομίλου» δεν θα πρέπει να συγχέεται με το 
κονδύλι «Κέρδη(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και συνολικών αποσβέσεων» που υπολογίζεται για τους σκοπούς της Απόφασης 
6/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, βάσει της 
σχετικής Εγκυκλίου αρ. 34 καθώς ο σκοπός του τελευταίου δεν είναι να ορίσει μεγέθη 
όπως τα EBITDA παρά την ονοματολογική του προσέγγιση. 
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4. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων  

4.1 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. Ο όμιλος χρησιμοποιεί 
παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για να αντισταθμίσει την έκθεσή του σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες κινδύνων. 
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 το 
οποίοι λειτουργεί στα πλαίσια συγκεκριμένων κατευθύνσεων εγκεκριμένων από τη 
Διοίκηση.  Η Κεντρική υπηρεσία Διαχείρισης Διαθεσίμων αναγνωρίζει, ποσοτικοποιεί, 
διαχειρίζεται και αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που δημιουργούνται 
από τις κύριες λειτουργικές δραστηριότητες του Ομίλου. 
 

4.2 Χρηματοοικονομικά Μέσα 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε 
τράπεζες, δικαιώματα, υπεραναλήψεις σε τράπεζες, βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα υψηλής ρευστότητας διαπραγματεύσιμα στην χρηματαγορά, εμπορικούς 
χρεώστες και πιστωτές, δάνεια από και προς τις θυγατρικές, τις συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις, κοινοπραξίες, επενδύσεις σε μετοχές, μερίσματα πληρωτέα και υποχρεώσεις 
από μισθώσεις. 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων μπορούν να 
κατηγοριοποιηθούν και ως εξής: 
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Ο Όμιλος υιοθέτησε το τροποποιημένο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: 
Γνωστοποιήσεις». Το αναθεωρημένο κείμενο απαιτεί επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις 
αναφορικά με την εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων και τον κίνδυνο 
ρευστότητας. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω τροποποίηση, τα κονδύλια κάθε 
κατηγορίας χρηματοοικονομικών μέσων του Ισολογισμού, που αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία, θα πρέπει για σκοπούς γνωστοποιήσεων, να ταξινομηθούν στα κάτωθι τρία επίπεδα, 
ανάλογα με την ποιότητα των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της 
εύλογης αξίας τους: 
 
-  Επίπεδο 1: είναι οι τιμές (χωρίς προσαρμογές) ενεργούς αγοράς 
- Επίπεδο 2: πρόκειται για τα δεδομένα που είναι άμεσα ή έμμεσα παρατηρήσιμα 
(observable) και αφορούν τα στοιχεία προς αποτίμηση (στην κατηγορία αυτή δεν 
περιλαμβάνονται τα στοιχεία του επιπέδου 1) 
- Επίπεδο 3: είναι δεδομένα τα οποία προκύπτουν από εκτιμήσεις της ίδιας της 
επιχείρησης καθώς δεν υπάρχουν παρατηρήσιμα δεδομένα στην αγορά 
Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου και της Εταιρείας, που αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία, ταξινομούνται στα κάτωθι τρία επίπεδα: 
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Διαχείριση κεφαλαίου: Στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου του Ομίλου είναι η 
απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του και η επίτευξη των 
αναπτυξιακών του σχεδίων σε συνδυασμό με την πιστοληπτική του ικανότητα. Για τον 
σκοπό διαχείρισης κεφαλαίου ο Όμιλος παρακολουθεί τους δείκτες «Καθαρός δανεισμός 
προς Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 
(«EBITDA») και «Καθαρός δανεισμός προς Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων». Σαν καθαρό 
δανεισμό ο Όμιλος ορίζει το σύνολο των τοκοφόρων δανειακών υποχρεώσεων μείον το 
σύνολο των διαθεσίμων του, πλέον το μερίδιό του στο καθαρό δανεισμού του Ομίλου 
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ENDESA. Ο Όμιλος διαχειρίζεται τους δείκτες με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει 
πιστοληπτική ικανότητα συμβατή με την αναπτυξιακή του στρατηγική. 
 
Για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2009 και 2008, αντίστοιχα, οι δείκτες 
εξελίχθηκαν ως εξής: 
 

 
 
 
Η Εταιρεία δεν διαχειρίζεται το κεφάλαιό της σε εταιρικό επίπεδο αλλά στα πλαίσια των 
ενοποιημένων μεγεθών της. Ο Όμιλος, λόγω του τραπεζικού δανεισμού, έχει την 
υποχρέωση και περιορισμό όπως ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια να 
είναι μικρότερος της μονάδας. 
 

4.3 Κίνδυνος αγοράς 

 

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και συνεπώς εκτίθεται σε 
συναλλαγματικό κίνδυνο προερχόμενο κυρίως από το Δολάριο Αμερικής. Αυτός ο 
κίνδυνος προκύπτει κυρίως από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καθώς επίσης και 
από επενδύσεις σε επιχειρήσεις του εξωτερικού. Για τη διαχείριση αυτού του 
επιχειρηματικού κινδύνου το τμήμα χρηματοοικονομικής διαχείρισης του Ομίλου 
χρησιμοποιεί παράγωγα ή μη χρηματοοικονομικά προϊόντα εν ονόματι και για λογαριασμό 
των επιμέρους εταιρειών του Ομίλου. 
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Σε επίπεδο Ομίλου τα χρηματοοικονομικά αυτά προϊόντα  χαρακτηρίζονται ως 
αντισταθμίσεις  συναλλαγματικού κινδύνου συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού, 
παθητικού ή μελλοντικών εμπορικών συναλλαγών. 
 
(ii) Κίνδυνος τιμών 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 (πχ τιμές πετρελαίου) 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 Πετρελαίου 
(Fuel Oil) 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.  
 
(iii) Κίνδυνος επιτοκίων 
 
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.  
 
Επιδράσεις των παραγόντων κινδύνου και ανάλυση ευαισθησίας 
Σχετικά με την επίδραση των παραπάνω παραγόντων στα λειτουργικά αποτελέσματα του 
Ομίλου, στα Ίδια Κεφάλαια αλλά και στην καθαρή του κερδοφορία αυτά έχουν ως εξής: 
 

Ευαισθησία
Επίδραση σε

EBITDA

Επίδραση σε
Κέρδη Μετά 

Φόρων

Επίδραση σε
Ίδια Κεφάλαια

Επίδραση σε
EBITDA

Επίδραση σε
Κέρδη Μετά 

Φόρων

Επίδραση σε
Ίδια Κεφάλαια

LME AL (Αλουμίνιο) $/τν + - 50$/τν + - 2 εκ € + - 2 εκ € + - 0 εκ € + - 1,44 εκ € + - 1,44 εκ € + - 8,07 εκ €

LME Zn (Ψευδάργυρος) $/τν + - 50$/τν - + 0.10 εκ € - + 0.075 εκ € - + 0.075 εκ €

LME Pb (Μόλυβδος) $/τν + - 50$/τν + - 0.20 εκ € + - 0.15 εκ € + - 0.15 εκ €

Πετρέλαιο $/τν + - 50$/τν - + 6.6 εκ € - + 6.6 εκ € - + 6.6 εκ € - + 6.32 εκ € - + 6.32 εκ € - + 6.32 εκ €
Ισοτιμία €/$ + - 0.05 - + 6,54 εκ € - + 6,46 εκ € - + 6,46 εκ € - + 15.65 εκ € - + 15.65 εκ € - + 15.65 εκ €

20082009

 
 
 
Τέλος, σε ότι αφορά τον επιτοκιακό κίνδυνο από την ανάλυση ευαισθησίας προκύπτει ότι 
η αύξηση του επιτοκίου κατά 5 μονάδες βάσης προκαλεί αντίστοιχα μείωση στα καθαρά 
αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια κατά 2,44 εκατ €.  
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Η έκθεση του Ομίλου στους κινδύνους τιμών εμπορευμάτων καθώς και η αντίστοιχη 
ευαισθησία μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον όγκο των συναλλαγών και τα επίπεδα 
τιμών. Εν τούτοις η ανωτέρω ανάλυση θεωρείται αντιπροσωπευτική της έκθεσης του 
ομίλου στον κίνδυνο αυτό για τη χρήση του 2009. 

4.4 Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Ο Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα 
συμβαλλόμενα, με αυτήν 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 σε σημαντικούς 
πιστωτικούς κινδύνους. 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.  
Ο Όμιλος παρακολουθεί, σε σταθερή βάση, τις εμπορικές του απαιτήσεις και όπου κριθεί 
απαραίτητο διασφαλίζει την είσπραξη τους μέσω συμβολαίων ασφάλισης ή προεξόφλησης 
εμπορικών απαιτήσεων. 
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 όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε κάθε 
μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα και συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.  
 
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων την 31η Δεκεμβρίου 2009 και 2008 
για τον Όμιλο  και την Εταιρεία αναλύεται ως εξής: 
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4.5 Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της 
δραστηριότητας και της ανάπτυξής 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, κατόπιν 
υπολογισμού των  ταμειακών εισροών που προκύπτουν από τη λειτουργία του καθώς και 
των μετρητών και ισοδύναμων μετρητών τα οποία τηρεί. Τα κεφάλαια για τις 
μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας εξασφαλίζονται πρόσθετα από ένα επαρκές ποσό 
δανειακών κεφαλαίων και την δυνατότητα να πωληθούν μακροπρόθεσμα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία.  
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2009 και 2008 
για τον Όμιλο  και την Εταιρεία αναλύεται ως εξής: 
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4.6 Λογιστική  Αντιστάθμισης 

 
Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία όπως είναι τα Συμβόλαια Μελλοντικής 
Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (Commodity Futures) και τα Προθεσμιακά Συμβόλαια 
Νομισμάτων (Currency Forwards), χρησιμοποιούνται για την διαχείριση του κινδύνου που 
συνδέεται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου καθώς και του κινδύνου που 
σχετίζεται με τη χρηματοδότηση αυτών των δραστηριοτήτων. 
Με την έναρξη της αντισταθμιστικής συναλλαγής και την επακόλουθη χρήση των 
παράγωγων χρηματοοικονομικών στοιχείων, ο Όμιλος τεκμηριώνει την αντισταθμιστική 
σχέση μεταξύ του αντισταθμιζόμενου στοιχείου και του μέσου αντιστάθμισης αναφορικά 
με τη διαχείριση κινδύνου και την στρατηγική ανάληψης της συναλλαγής. Ο Όμιλος 
ακόμη τεκμηριώνει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης όσον 
αφορά τον συμψηφισμό των μεταβολών στην εύλογη αξία ή των ταμιακών ροών των 
αντισταθμιζόμενων στοιχείων, τόσο κατά την έναρξη της αντισταθμιστικής σχέσης όσο και 
σε συνεχιζόμενη βάση. 
Όλα τα παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αρχικώς αναγνωρίζονται στην 
εύλογη αξία κατά την ημερομηνία διακανονισμού και ακολούθως αποτιμώνται στην 
εύλογη αξία.  Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία απεικονίζονται στα περιουσιακά 
στοιχεία όταν η εύλογη αξία είναι θετική και στις υποχρεώσεις όταν η εύλογη αξία είναι 
αρνητική.  
Όταν τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία δεν μπορούν να αναγνωριστούν σαν 
μέσα αντιστάθμισης, οι μεταβολές στην εύλογη αξία τους αναγνωρίζονται στην 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  
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Υπάρχουν τρία είδη αντισταθμιζόμενων σχέσεων:  

Α. Αντιστάθμιση της Εύλογης Αξίας  
 
Αντιστάθμιση εύλογης αξίας είναι η αντιστάθμιση της έκθεσης στη διακύμανση της 
εύλογης αξίας αναγνωρισμένου περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης ή μη 
αναγνωρισμένης βέβαιης δέσμευσης ή μέρος αυτών που οφείλεται σε συγκεκριμένο 
κίνδυνο και θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα. Εάν η αντιστάθμιση της 
εύλογης αξίας πληροί τα  κριτήρια της λογιστικής αντιστάθμισης, τότε θα αντιμετωπίζεται 
λογιστικά ως εξής: το κέρδος ή η ζημία από την εκ νέου επιμέτρηση του μέσου 
αντιστάθμισης στην εύλογη αξία θα αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Για τα μη 
παράγωγα μέσα αντιστάθμισης που χρησιμοποιούνται για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο 
από ξένο νόμισμα, μόνο το στοιχείο σε ξένο νόμισμα της λογιστικής του αξίας, θα 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα – ολόκληρο το μέσο χρειάζεται να επιμετρηθεί ξανά. Το 
κέρδος ή η ζημιά στο αντισταθμιζόμενο στοιχείο  που αποδίδονται στον αντισταθμιζόμενο 
κίνδυνο πρέπει να αναγνωρίζονται απευθείας στα αποτελέσματα προκειμένου να 
αντισταθμίσουν την μεταβολή της λογιστικής αξίας του μέσου αντιστάθμισης. Αυτό 
εφαρμόζεται για στοιχεία που αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης και για τα διαθέσιμα 
προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία. Κάθε αναποτελεσματικότητα αντιστάθμισης 
αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσματα.  

Β. Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών  
 
Με την αντιστάθμιση των ταμειακών ροών, η επιχείρηση προσπαθεί να καλύψει τους 
κινδύνους που προκαλούν μεταβολή στις ταμειακές ροές και προέρχονται από ένα 
στοιχείο του ενεργητικού ή μία υποχρέωση ή μία μελλοντική συναλλαγή και η μεταβολή 
αυτή θα επηρεάσει το αποτέλεσμα της χρήσης. Παραδείγματα της αντιστάθμισης των 
ταμιακών ροών του Ομίλου περιλαμβάνουν μελλοντικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα που 
υπόκεινται σε μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες καθώς και μελλοντικές πωλήσεις 
αλουμινίου που υπόκεινται σε μεταβολές στις τιμές πώλησης. Οι μεταβολές στην 
λογιστική αξία του αποτελεσματικού μέρους του μέσου αντιστάθμισης αναγνωρίζονται στα 
Ίδια Κεφάλαια σαν «Αποθεματικό» ενώ το αναποτελεσματικό μέρος αναγνωρίζεται στην 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Τα ποσά που συσσωρεύονται στα ίδια κεφάλαια 
μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης στις περιόδους που τα 
αντισταθμιζόμενα στοιχεία αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όπως σε μία προσδοκώμενη 
πώληση. Όταν ένα στοιχείο αντιστάθμισης ταμιακών ροών εκπνεύσει ή πωληθεί, διακοπεί 
ή ασκηθεί χωρίς να αντικατασταθεί ή όταν ένα αντισταθμιζόμενο στοιχείο δεν πληροί 
πλέον τα κριτήρια για την λογιστική αντιστάθμισης, κάθε σωρευτικό κέρδος ή ζημιά που 
υπάρχει στα ίδια κεφάλαια εκείνη την στιγμή παραμένει στα ίδια κεφάλαια και 
αναγνωρίζεται όταν η προσδοκώμενη συναλλαγή πραγματοποιηθεί. Εάν η σχετιζόμενη 
συναλλαγή δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί, το ποσό μεταφέρεται στα αποτελέσματα. 
 
Γ. Αντισταθμίσεις μίας Καθαρής Επένδυσης 
 
Οι αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό 
αντιμετωπίζονται λογιστικά κατά τρόπο συναφή με τις αντισταθμίσεις ταμιακών ροών. 
Κάθε κέδρος ή ζημιά του αντισταθμιστικού μέσου που τεκμηριώνεται ως αποτελεσματική 
αντιστάθμιση αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Το αναποτελεσματικό μέρος 
του κέρδους ή της ζημιάς αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Τα κέρδη και οι ζημιές που 
συγκεντρώνονται στα ίδια κεφάλαια αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά την διάθεση 
της εκμετάλλευσης  στο εξωτερικό.  
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Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών 
 
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργές 
αγορές (χρηματιστήρια), προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά 
την ημερομηνία του ισολογισμού.  Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που 
δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών 
αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την 
ημερομηνία του ισολογισμού. 
 
 
5. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα  
 
Για διοικητικούς σκοπούς, ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε τρεις κύριες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες: α) Μεταλλουργία, β) Κατασκευές και γ) Ενέργεια. 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 τόσο τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που σχετίζονται με η 
θυγατρική εταιρεία Sometra S.A., για την οποία αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή 
της παραγωγικής δραστηριότητας του εργοστασίου παραγωγής Ψευδάργυρου – 
Μολύβδου στην Copsa Mica, Ρουμανία. 
 
Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 8 – Λειτουργικοί Τομείς από τον Όμιλο, δεν επηρέασε την 
παρουσίαση των λειτουργικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Ομίλου σε σύγκριση 
με τις τελευταίες δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 
 
Τα αποτελέσματα του Ομίλου ανά τομέα αναλύονται ως εξής: 
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(Ποσά σε χιλιάδες €)

1/1-31/12/2008 Μεταλλουργία Κατασκευές

Παραγωγή  

Εµπορεία  

Ενέργειας Λοιπά

Διακοπείσες 

 δραστηριότητες Σύνολο
   

Συνολικές μεικτές πωλήσεις  863.232 381.472  1.865 231 (140.507) 1.106.293 
Διεταιρικές Πωλήσεις (199.688) (454) 0 (110)  93.572 (106.680)
Εσωτερικές πωλήσεις 0 (70.552) 0 0 0 (70.552)

Καθαρές πωλήσεις 663.544  310.466  1.866  120 (46.935)  929.061 

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και  επενδυτικών 

 Αποτελεσμάτων 44.142  51.775 (43) (15.997) (4.497)  75.381 
Χρηματοοικονομικά Αποτέλεσματα (10.128) (3.561) (953) (10.989) 2.097 (23.533)
Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις 0 0  23 (7.526) (23) (7.526)
Κέρδος Από Απόκτηση Εταιρείας 0 0 0 0 0  0 

Κέρδη προ φόρων 34.014  48.215 (973) (34.512) (2.423)  44.321 
Φόρος εισοδήματος (7.811) (13.195) (234) 5.841 (62) (15.460)

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες  δραστηριότητες  26.204  35.020 (1.206) (28.671) (2.485)  28.862 

Αποτελέσμα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 0 0 0 0 (2.485) (2.485)

Αποσβέσεις 17.915  5.256  201  376 (2.873)  20.876 

Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα τομέα περιλαμβανόμενα στο EBITDA  0  15.475 (2.231)  0  0 13.245 

Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ  

Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA)  62.058  72.507 (2.072) (15.621) (7.370)  109.501  
Αγορές Παγίων 23.465 1.945 30.368 219 (10.931) 45.066 
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Η κατανομή των ενοποιημένων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων στους 
επιχειρηματικούς τομείς αναλύεται ως εξής: 
 

 
 
Οι διακοπείσες δραστηριότητες το 2009 αφορούν τη θυγατρική εταιρεία SOMETRA, ενώ 
το 2008 αφορούν τα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε. 
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6. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις 
 
6.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
 
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 
 

Η μειωτική κίνηση στη γραμμή «Ενσώματα πάγια διακοπτόμενων δραστηριοτήτων» αφορά τα πάγια 
στοιχεία της θυγατρικής SOMETRA S.A. και η θετική στις «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» αφορά τα 
ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία της θυγατρικής ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε. που επανεμφανίζονται στις 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες (σημ. 6.31). 
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Τα πάγια με χρηματοδοτική μίσθωση, που περιλαμβάνονται παραπάνω, αναλύονται ως 
εξής: 
 

 
 
Οι αποσβέσεις που επιβαρύνουν τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στις σημειώσεις 6.22 
και 6.23. 
 
Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων 
στοιχείων του ενεργητικού έναντι δανεισμού. 
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6.2 Υπεραξία επιχείρησης 
 
Η υπεραξία η οποία προκύπτει κατά την ενοποίηση επιχειρήσεων που προέρχονται από 
εξαγορά, έχει καταμερισθεί στις ακόλουθες μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών (ΜΤΡ) 
ανά εταιρική οντότητα και τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
 

Μεταλλουργία Κατασκευές

Παραγωγή  

Εµπορεία  

Ενέργειας Λοιπά

Συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες  

(Σύνολο)

Διακοπείσες  

δραστηριότητες  

(Σύνολο) Σύνολο
(Ποσά σε χιλιάδες €)

Μικτή λογιστική αξία 12.935 135.403 6.034 7 154.379 6.348 160.726
Συσσωρευμένη απόσβεση και /

 ή απομείωση αξίας (45) (6.939) (6.034) - (13.019) - (13.019)

Καθαρή λογιστική αξία την  

01/01/2008 12.889 128.464 - 7 141.360 6.348 147.707

Μικτή λογιστική αξία 12.889 145.280 13.554 7 171.730 6.348 171.730
Συσσωρευμένη απόσβεση και /

 ή απομείωση αξίας - - - - - (6.348) -

Καθαρή λογιστική αξία την  

31/12/2008 12.889 145.280 13.554 7 171.730 - 171.730

Μικτή λογιστική αξία 12.889 148.301 40.144 7 201.341 - 201.341
Συσσωρευμένη απόσβεση και /

 ή απομείωση αξίας - - - - - - -

Καθαρή λογιστική αξία την 

 31/12/2009 12.889 148.301 40.144 7 201.341 - 201.341

Καθαρή λογιστική αξία την  

01/01/2008 12.889 128.464 - 7 141.360 6.348 147.707

Προσθήκες - 18.430 13.554 - 31.984 - 31.984
Πωλήσεις - Μειώσεις - (1.614) - - (1.614) (6.348) (7.962)
Απομείωση - - - - - - -

Καθαρή λογιστική αξία την  

31/12/2008 12.889 145.280 13.554 7 171.730 - 171.730

Προσθήκες - 3.021 26.590 - 29.611 - 29.611
Πωλήσεις - Μειώσεις - - - - - - -
Απομείωση - - - - - - -

Καθαρή λογιστική αξία την  

31/12/2009 12.889 148.301 40.144 7 201.341 - 201.341  
Η υπεραξία που εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ανά μονάδα δημιουργίας ταμεικών ροών ως εξής:

(Ποσά σε χιλιάδες €)

Αναγνωριζόμενη   

Υπεραξία 

31/12/2009

ΜΕΤΚΑ 147.664

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε.
12.891

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε2 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.
6.031

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε2 ΑΙΟΛΙΚΑ 

ΠΑΡΚΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Ε.Π.Ε. 7.524

KORINTHOS POWER AE 20.835

ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. 2.884

ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. 2.646

ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. 226

ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. 635

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 5

DROSCO HOLDINGS LTD 2
Καθαρή Λογιστική αξία την 

31/12/2009 201.341
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Ο Όμιλος ετήσια εξετάζει την υπεραξία για τυχόν μείωση της αξίας της. Για τον έλεγχο 
της υπεραξίας των εταιρειών, για το προσδιορισμό της ανακτήσιμης αξίας χρησιμοποιείται 
η αξία χρήσης. Η αξία χρήσης υπολογίστηκε με βάση εκτιμήσεις της διοίκησης. Ο 
προσδιορισμός της αξίας χρήσης βασίστηκε στη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμιακών 
ροών. Από τον έλεγχο απομείωσης που πραγματοποιήθηκε για όλες τις συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες του Ομίλου δεν προέκυψε ζήτημα απομείωσης της αξίας της επένδυσης. 
Σχετικά με τη δραστηριότητα ψευδαργύρου – Μολύβδου μέσω της θυγατρικής εταιρείας 
SOMETRA  για την οποία ο Όμιλος τον Ιανουάριο του 2009 ανακοίνωσε τη προσωρινή 
αναστολή της παραγωγικής λειτουργίας, η Εταιρεία προέβει την 31.12.2008 σε 
απομείωση ποσού € 30 εκατ. από την αξία της συμμετοχής. Σημειώνεται ότι  σε επίπεδο 
Ομίλου για την εν λόγω επένδυση έχουν αναγνωρισθεί ζημιές κατά τις προηγούμενες 
χρήσεις μεγαλύτερες του ποσού της διαγραφής που διενήργησε η μητρική.  
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6.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις 
αναλύονται ως εξής: 
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Οι αποσβέσεις που επιβαρύνουν τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στις σημειώσεις 6.22 
και 6.23. 
 
6.4 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 
 

 
 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικές πληροφορίες αναφορικά με τους 
ισολογισμούς των συγγενών εταιρειών: 
 
 
(Ποσά σε χιλιάδες €)

% 

Συμμετοχής
Ενεργητικό Παθητικό

Ίδια 

Κεφάλαια
Πωλήσεις

Καθαρά κέρδη/ 

(ζημιές)

ENDESA Hellas S.A. (ενοποιημένος) 49,99% 566.787 158.429 408.357 11.862 (6.879)

ΕΛΒΟ 43% 120.131 122.269 -2.138 36.898 (20.727)

% 

Συμμετοχής
Ενεργητικό Παθητικό

Ίδια 

Κεφάλαια
Πωλήσεις

Καθαρά κέρδη/ 

(ζημιές)

ENDESA Hellas S.A. (ενοποιημένος) 49,99% 536.266 129.338 406.928 11.290 (3.610)

ΕΛΒΟ 43% 165.059 146.469 18.590 40.595 (13.374)

31/12/2009

31/12/2008
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6.5 Αναβαλλόμενος φόρος 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις 
σχετικές προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής: 
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6.6 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται στον 
παρακάτω πίνακα: 

 
 
Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της μητρικής εταιρείας σε συνδεδεμένα μέρη κατά την 
31.12.2009 αφορούν τη χορηγία δανείων. Η μητρική εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 
χορήγησε: α) στη θυγατρική εταιρεία ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ Α.Ε. δάνειο ύψους € 59 εκατ. με 
επιτόκιο euribor (6 μήνες) πλέον περιθωρίου και διάρκειας τεσσάρων ετών και β) στην 
ENDESA HELLAS Α.Ε. δάνειο ύψους € 40 εκατ. με επιτόκιο euribor (6 μήνες) πλέον 
περιθωρίου διάρκειας τριών ετών.  Οι λοιπές απαιτήσεις αφορούν σε απαιτήσεις οι οποίες 
πρόκειται να εισπραχθούν μετά το τέλος της επόμενης χρήσης και ειδικότερα σε 
παρακρατούμενες εγγυήσεις πελατών για κατασκευαστικά έργα. 
 
 
6.7 Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 
 
Στα λοιπά αποθέματα περιλαμβάνονται καύσιμα, ανταλλακτικά παγίων και λοιπά 
αναλώσιμα. H σημαντική μεταβολή σε σχέση με το 2008 οφείλεται κυρίως στο γεγονός 
ότι τα αποθέματα της θυγατρικής εταιρείας Sometra S.A. παρουσιάζονται πλέον στα «Μη 
Κυκλοφοριακά Στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση» (σημ. 6.31). 
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6.8 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
 

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του Ομίλου από κατασκευαστικές συμβάσεις, 
αναλύονται ως ακολούθως: 
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6.9 Λοιπές απαιτήσεις 

 
 
 
6.10 Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
 

 
 
Οι πραγματικές αξίες παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων βασίζονται σε αγοραία 
αποτίμηση (mark to market). Για όλα τα συμβόλαια ανταλλαγών, οι πραγματικές αξίες 
επιβεβαιώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία ο Όμιλος έχει συνάψει τις 
σχετικές συμβάσεις. 
 
Ο Όμιλος διαχειρίζεται την έκθεσή του σε συναλλαγματικό ρίσκο κάνοντας χρήση 
προθεσμιακών συμβάσεων και δικαιωμάτων προαίρεσης συναλλάγματος «κλειδώνοντας» 
ισοτιμίες οι οποίες εξασφαλίζουν επάρκεια ρευστότητας και περιθωρίων κέρδους. 
Ακολούθως, ο Όμιλος διαχειρίζεται την έκθεσή του σε ρίσκο εμπορευμάτων (commodity 
risk) κάνοντας χρήση προθεσμιακών συμβολαίων, μέσω των οποίων αντισταθμίζει τη 
μεταβολή στην εύλογη αξία των εμπορευμάτων, καθώς και συμβολαίων ανταλλαγής 
(commodity swaps), μέσω των οποίων αντισταθμίζει τον κίνδυνο μεταβολής των 
ταμειακών ροών. 
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6.11 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού αποτιμημένα στην εύλογη αξία 
μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 

 
Πρόκειται για τοποθετήσεις υψηλής ρευστότητας, σε μετοχές, τραπεζικά ομόλογα και 
αμοιβαία κεφάλαια με βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που διαπραγματεύονται σε 
ενεργή αγορά. 
 
 
6.12 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 
 

 
 
Η σημαντική αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα κατά το 2009 οφείλεται στην εκταμίευση της 
δεύτερης δόσης του ομολογιακού δανείου και στην ανάκληση της διαδικασίας διάσπασης 
της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» με συνέπεια τα αντίστοιχα ταμειακά διαθέσιμα να 
επανεμφανίζονται στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες (σημ. 6.31). 
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6.13 Ίδια κεφάλαια 
 
i) Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Η μετοχή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ καθώς και οι μετοχές της 
θυγατρικής εταιρείας ΜΕΤΚΑ Α.Ε., είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών. 

  
Το υπέρ το άρτιο μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου προέκυψε από την έκδοση μετοχών 
έναντι μετρητών σε αξία μεγαλύτερη της ονομαστικής τους αξίας.  
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια εκατόν 
εβδομήντα τρεις χιλιάδες διακόσιες σαράντα ένα ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (€ 
125.173.241,66), διαιρούμενο σε εκατόν δέκα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα 
τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες τριάντα οκτώ (116.984.338) ονομαστικές μετοχές 
ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (€ 1,07) έκαστη. To μετοχικό κεφάλαιο της 
Εταιρείας δεν μεταβλήθηκε τόσο κατά τη τρέχουσα (2009) όσο και κατά τη προηγούμενη 
χρήση (2008). 
 
Σε επίπεδο Ομίλου, παρουσιάζεται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 
234.800€ και του υπέρ το άρτιο κατά το ποσό 1.021.124€, που οφείλεται σε αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ» με καταβολή μετρητών δι’ εκδόσεως 8.000 νέων μετοχών. 
 

ii) Πρόγραμμα Χορήγησης Μετοχών της Μητρικής Εταιρείας σε Μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διοικητικά Στελέχη 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, σε εφαρμογή των από 14.6.2006 και 14.9.2007 αποφάσεων 
των Γενικών Συνελεύσεων κατά τις οποίες θεσπίστηκε πρόγραμμα παροχής δικαιωμάτων 
προαιρέσεως αγοράς μετοχών εκδόσεως της, κατά τις σχετικές προβλέψεις του άρθρου 
13 παρ. 9 Κ.N. 2190/1920 (ως ίσχυε πριν την τροποποίηση με το Ν. 3604/07) στο 
προσωπικό και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, υλοποίησε το σχετικό πρόγραμμα με 
τους εξής όρους: 

• Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που τελικά θα εκδοθούν σε περίπτωση που οι 
Δικαιούχοι ασκήσουν εν όλω τα χορηγηθέντα δικαιώματα καθόλη τη διάρκεια 
ισχύος του Προγράμματος ανέρχονται σε 516.000.  

• Τα δικαιώματα  θα ασκηθούν σταδιακά μέσα σε μία τριετία με τελευταία περίοδο 
άσκησης το Δεκέμβριο 2009. Τα δικαιώματα κατά τη διάρκεια του Προγράμματος 
κατανέμονται ως ακολούθως: 

� για το έτος 2007 δύνανται να ασκηθούν εν όλω η εν μέρει δικαιώματα που 
αντιστοιχούν μέχρι του 20% του συνόλου των δικαιωμάτων, 

� για το έτος 2008 δύνανται να ασκηθούν εν όλω ή εν μέρει δικαιώματα που 
αντιστοιχούν μέχρι του 30% του συνόλου των δικαιωμάτων και 

� για το έτος 2009 δύνανται να ασκηθούν εν όλω ή εν μέρει δικαιώματα που 
αντιστοιχούν μέχρι του 50% του συνόλου των δικαιωμάτων.  

• Οι Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας, Διευθυντικά Στελέχη και Στελέχη της Εταιρείας και των συνδεδεμένων 
με αυτήν εταιρειών. Κριτήρια για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι  α) Εταιρικό 
κριτήριο, το οποίο αφορά την επίτευξη περιθωρίου (%) κερδών προ φόρων, τόκων 
και αποσβέσεων (EBITDA) σε επίπεδο ενοποιημένων αποτελεσμάτων και β) το 
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Ατομικό κριτήριο, το οποίο αφορά την θέση και την  ατομική του απόδοση βάσει 
των ατομικών στόχων του Δικαιούχου. 

• Ο ακριβής αριθμός των Δικαιωμάτων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση για τη χορήγηση δικαιωμάτων θα επιβεβαιώνεται 
σε πρώτο επίπεδο η πλήρωση του εταιρικού κριτηρίου από το Διοικητικό Συμβούλιο 
και στη συνέχεια θα κατανέμονται τα Δικαιώματα με βάση τα ατομικά κριτήρια. 

• Η Τιμή Άσκησης όλων των Δικαιωμάτων Προαιρέσεως θα ισούται με το 80% της 
μέσης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εταιρείας του εξαμήνου που 
προηγείται της έγκρισης έκδοσης κάθε σειράς δικαιωμάτων και εφόσον η 
προκύπτουσα τιμή είναι κλασματική πέραν των δύο (2) λεπτών, θα 
στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς το πλησιέστερο λεπτό, με 
ακρίβεια δύο (2) λεπτών κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας. 

• Τα δικαιώματα Προαιρέσεως είναι προσωποπαγή, χορηγούνται αποκλειστικά στους 
Δικαιούχους, δεν εκχωρούνται σε τρίτους, ούτε επιτρέπεται να  καταστούν 
αντικείμενο υποθήκευσης, ενεχυρίασης ή άλλου εμπραγμάτου δικαιώματος. Κάθε 
διάθεση ή επιβάρυνση αυτών είναι άκυρη έναντι της Εταιρείας και συνεπάγεται την 
αυτοδίκαιη απόσβεση του δικαιώματος.  

• Σε περίπτωση κατά την οποία λυθεί η Σχέση Εργασίας του Δικαιούχου με την 
Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία, ή παύσει η ιδιότητα του Δικαιούχου 
ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ή λόγω θανάτου του 
Δικαιούχου, ή σε περίπτωση κατά την οποία ο Δικαιούχος  κωλυθεί να ασκήσει το 
Δικαίωμα Προαιρέσεως λόγω τραυματισμού ή περιέλευσης αυτού σε αναπηρία (με 
συνέπεια προσωρινή ή οριστική συνταξιοδότηση), και ο θάνατος, ή ο τραυματισμός 
ή η περιέλευση σε αναπηρία επέλθει μετά την ημερομηνία Χορήγησης του 
Δικαιώματος Προαιρέσεως, το Δικαίωμα Προαιρέσεως θα μπορεί να ασκηθεί πλήρως 
ή εν μέρει  όχι αργότερα από τον μήνα Δεκέμβριο του έτους που ακολουθεί την 
λύση ή παύση λόγω θανάτου ή το κώλυμα λόγω τραυματισμού ή αναπηρίας του 
Δικαιούχου, σύμφωνα με όσα ορίζει ο Νόμος και για κάθε έτος που υπολείπεται 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία άσκησης του Δικαιώματος, ήτοι το Δεκέμβριο 
2009.  

• Σε περίπτωση λήξης της Σχέσης Εργασίας του Δικαιούχου με την Εταιρεία ή με 
συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία  λόγω συνταξιοδότησής του, ή στην περίπτωση της 
λήξης της θητείας του Δικαιούχου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Εταιρείας, το Δικαίωμα Προαιρέσεως θα μπορεί να ασκηθεί πλήρως κατά τη 
διάρκεια της περιόδου Άσκησης του Δικαιώματος που αντιστοιχεί στο τρέχον έτος 
εντός του οποίου ο Δικαιούχος συνταξιοδοτείται ή λήγει η θητεία του ως μέλους 
του Δ.Σ.  

• Το Δικαίωμα Προαιρέσεως θα παύει να υφίσταται αυτομάτως και ο Δικαιούχος  θα 
εκπίπτει αυτομάτως του Δικαιώματος Προαιρέσεως σε περίπτωση κατά την οποία 
λύεται  (λόγω οικειοθελούς  αποχώρησης, καταγγελίας) η Σχέση Εργασίας του 
Δικαιούχου με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία ή ο Δικαιούχος 
απολύεται την ιδιότητα του ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 
(λόγω παραίτησης, ανάκλησης ή έκπτωσης). Η συνδρομή λόγου απώλειας των 
δικαιωμάτων προαίρεσης αναπτύσσει αποτελέσματα για το τρέχον έτος και για κάθε 
επόμενο, εφόσον έχει επέλθει το αργότερο την προηγούμενη ημέρα της έναρξης 
περιόδου της άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης. 

• Σε περίπτωση που Δικαιούχος διαθέτει κατά τη χορήγηση των δικαιωμάτων 
προαιρέσεως περισσότερες ιδιότητες από εκείνες που νομιμοποιούν για τη 
χορήγηση των ως άνω δικαιωμάτων, η απώλεια των δικαιωμάτων προαιρέσεως 
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επέρχεται μόνο σε περίπτωση συνδρομής κάποιου από τους ανωτέρω λόγους ως 
προς όλες τις ιδιότητες.  

• Το Διοικητικό Συμβούλιο με σχετική απόφαση δύναται να επαναδιαθέτει ακόμη και 
κατά τη διάρκεια του εκάστοτε τρέχοντος έτους δικαιώματα προαιρέσεως που 
έχουν απολεσθεί για οποιονδήποτε λόγο (λόγω λύσης σύμβασης, απώλειας 
ιδιότητας μέλους Δ.Σ., αφαίρεσης με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της 
Εταιρείας) σε Μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και στελέχη αυτής καθώς και κάθε 
Μέλος του Ομίλου καθορίζοντας τους όρους αυτού εντός του πλαισίου της 
αποφάσεως της από 14.6.2006 Β΄ Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της Εταιρείας  και της από 3.9.2007 Α’ Επαναληπτικής Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.  

 
Η υλοποίηση του Προγράμματος γίνεται με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή 
μετρητών από τους δικαιούχους με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης των κατά το 
χρόνο της αύξησης υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας  με τη σχετική πρόβλεψη ότι σε 
περίπτωση που τα δικαιώματα προαίρεσης ασκηθούν μόνο εν μέρει, το μετοχικό κεφάλαιο 
της Εταιρείας θα αυξηθεί μέχρι του ποσού της άσκησης αυτών και της αντίστοιχης 
κάλυψης. 

Οι πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα δικαιώματα που κατοχυρώθηκαν εντός του 
2009 και 2008: 

31/12/2009 31/12/2008

Κατοχυρωμένα δικαιώματα στην αρχή της χρήσης 171.715 16.915

Δικαιώματα που καταοχυρώθηκαν 258.000 154.800

Δικαιώματα που εξασκήθηκαν - -
Κατοχυρωμένα δικαιώματα στο τέλος της χρήσης 429.715 171.715
Δικαιώματα που ενδέχεται να κατοχυρωθούν σε επόμενα έτη - 258.000
Δικαιώματα στο τέλος της χρήσης 429.715 429.715  

Τα δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς μετοχών στο τέλος του χρόνου έχουν τους 
ακόλουθους όρους: 

 

Η εύλογη αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης εκτιμήθηκε κατά την ημερομηνία διάθεσης 
χρησιμοποιώντας το μοντέλο Black-Scholes. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν κατά 
την εκτίμηση της εύλογης αξίας των δικαιωμάτων που χορηγήθηκαν εντός του 2007 
ήταν: 

(α) Τιμή μετοχής κατά την ημερομηνία χορήγησης Ευρώ 13,92  
(β) Επιτόκιο απόδοσης ελάχιστου κινδύνου 4,48% 
(γ) Απόδοση μερίσματος 1,97% 
(δ) Μεταβλητότητα μετοχής 28% 
(ε) Αναμενόμενη διάρκεια ισχύος δικαιωμάτων 3 έτη 

Ημερομηνία Λήξης Τιμή Εξάσκησης Όμιλος Μυτιληναίος Α.Ε. Θυγατρικές 
2007 12,70 16,915.00 9,258.60 7,656.40
2008 12,70 154,800.10 83,763.10 71,037.00
2009 12,70 258,000.10 139,605.10 118,395.00

429,715.20 232,626.80 197,088.40

Αριθμός δικαιωμάτων προαίρεσης 
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Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, προσδιορίστηκε εύλογη αξία Ευρώ 3,0088 για κάθε 
δικαίωμα που χορηγήθηκε στο πρόγραμμα του 2009. 
 
Το πρόγραμμα έληξε στις 31.12.2009 χωρίς να εξασκηθούν τα εναπομένοντα δικαιώματα.  
Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 2, παρ.23, έχοντας αναγνωρίσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που 
λήφθηκαν και μία αντίστοιχη αύξηση των ιδίων κεφαλαίων, η οικονομική οντότητα δεν θα 
προβεί σε οποιαδήποτε άλλη προσαρμογή των συνολικών ιδίων κεφαλαίων μετά την 
ημερομηνία κατοχύρωσης. Συγκεκριμένα, η οικονομική οντότητα δεν θα αναστρέψει εκ 
των υστέρων το ποσό που αναγνωρίστηκε για υπηρεσίες που λήφθηκαν από εργαζόμενο, 
αν τα μετοχικά δικαιώματα προαίρεσης δεν ασκηθούν.  
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6.14 Λοιπά Αποθεματικά 

Τα αποθεματικά που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 
 
 

 
 
Η πλειοψηφία των ανωτέρω αποθεματικών προέρχεται από τη Μητρική Εταιρεία του 
Ομίλου. Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από 
τα κέρδη της χρήσης, να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό 
φτάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της 
ζωής της εταιρείας απαγορεύεται η διανομή του τακτικού αποθεματικού.  
Τα αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων αφορούν μη διανεμηθέντα κέρδη 
τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόμων 
(υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη για το σχηματισμό τους).  
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Τα αποθεματικά αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο επενδύσεις και δεν διανέμονται. Για τα 
αποθεματικά έχουν λογιστικοποιηθεί αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις € 10 εκατ. 
 
Τα αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα και τα αποθεματικά 
φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο αφορούν έσοδα από τόκους και πωλήσεις συμμετοχών 
εισηγμένων και μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών και τα οποία είναι μη 
φορολογήσιμα ή έχει γίνει παρακράτηση φόρου στην πηγή. Πέραν των τυχόν 
προπληρωθέντων φόρων τα αποθεματικά αυτά υπόκεινται σε φορολόγηση στην 
περίπτωση διανομής τους.  
 
 
6.15 Δανειακές υποχρεώσεις 

 
 
Η αύξηση στις δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά το 2009 
οφείλεται στην εκταμίευση από τη μητρική εταιρεία της δεύτερης δόσης του Ομολογιακού 
δανείου, ύψους περίπου € 160 εκατ.  
 
Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια δανεισμού του Ομίλου, την ημερομηνία του 
ισολογισμού είναι τα παρακάτω: 
 

31/12/2009 31/12/2008

EUR 1,77% 5,80%

USD 2,86% 4,70%  
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6.16 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 
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Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό είναι: 

 
 
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι 
οι εξής: 

31/12/2009 31/12/2008

Προεξοφλητικό επιτόκιο 5,50% 5,50%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 3,50% 3,00%

Μελλοντικές αυξήσεις συντάξεων 0,50% 0,50%

Πληθωρισμός 2,50% 2,50%  
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6.17 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
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Η μεταβολή στις Επιχορηγήσεις οφείλεται στην ανάκληση της διαδικασίας διάσπασης της 
«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» (σημ. 6.31) και ως συνέπεια τα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία της 
εταιρείας δεν παρουσιάζονται πλέον χωριστά.  
 
6.18 Προβλέψεις 
 

Οι προβλέψεις που αφορούν τον Όμιλο και την Εταιρεία αναγνωρίζονται εφ’ όσον 
υπάρχουν παρούσες νομικές ή τεκμαρτές υποχρεώσεις ως συνέπεια παλαιότερων 
γεγονότων, εφ’ όσον υπάρχει πιθανότητα εκκαθάρισης τους μέσω εκροών πόρων, και εφ’ 
όσον η υποχρέωση του ποσού μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Πιο συγκεκριμένα, 
αναγνωρίζονται προβλέψεις για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος απ’ όπου ο Όμιλος 
προβαίνει σε εξόρυξη διαφόρων μεταλλευμάτων από την επεξεργασία των οποίων 
καταλήγει τελικά στο αλουμίνιο και τα παράγωγά του. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά 
την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να 
αντανακλούν την παρούσα αξία των εξόδων που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση 
των τοποθεσιών εκσκαφής και εξόρυξης. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται 
στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον υπάρχει πιθανότητα εισροής 
οικονομικών οφελών. 
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Επίδικες Διαφορές. Σχετικά με την υπόθεση της ρουμανικής κρατικής υπηρεσίας ARSA, 
το διαιτητικό δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν προκύπτει υποχρέωση για τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
και συνεπώς η σχηματισμένη πρόβλεψη αντιστράφηκε. 
 
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.  
 
 
6.19 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων 
του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής: 
 

 
 
Η σημαντική μεταβολή του λογαριασμού σε σχέση με το προηγούμενο έτος οφείλεται στις 
προκαταβολές από τα κατασκευαστικά συμβόλαια των νέων έργων που ανέλαβε η 
θυγατρική εταιρεία ΜΕΤΚΑ. 
 
 
6.20 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
 

 
Η αύξηση των φορολογικών υποχρεώσεων οφείλεται στην έκτακτη εισφορά κοινωνικής 
ευθύνης του Νόμου 3808/2009, που επιβλήθηκε στις κερδοφόρες ελληνικές επιχειρήσεις, 
υπολογισμένη στο συνολικό καθαρό εισόδημα της χρήσης 2008 (σημ. 6.28).  
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6.21 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 

 
 
 
6.22 Κόστος πωληθέντων 
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6.23 Έξοδα διοίκησης / διάθεσης 
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6.24 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης 
 

 
 
Για τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών στα έτη 2009 και 2008 και τις 
επιπτώσεις αυτών στα αποτελέσματα παρατίθεται αναλυτικές επεξηγήσεις στην Έκθεση 
του Δ.Σ. και στη σημείωση 4 για τη διαχείριση κινδύνων.
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6.25 Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα  
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6.26 Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 
 

 
 
Τα «Κέρδη Εύλογης Αξίας» το 2008 περιλαμβάνουν τα κεφαλαιακά κέρδη από την 
εισφορά των ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου στην ENDESA Hellas. 
 
Από τον έλεγχο απομείωσης που πραγματοποιήθηκε για όλες τις συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες του Ομίλου δεν προέκυψε ζήτημα απομείωσης της αξίας της επένδυσης. 
Σχετικά με τη δραστηριότητα ψευδαργύρου – Μολύβδου μέσω της θυγατρικής εταιρείας 
SOMETRA  για την οποία ο Όμιλος τον Ιανουάριο του 2009 ανακοίνωσε τη προσωρινή 
αναστολή της παραγωγικής λειτουργίας, η Εταιρεία προέβη κατά την 31.12.2008 σε 
απομείωση ποσού € 30 εκατ. από την αξία της συμμετοχής. Το ποσό έχει καταχωρηθεί 
στη γραμμή «Κέρδη Εύλογης Αξίας» της μητρικής Εταιρείας. Σημειώνεται ότι σε επίπεδο 
Ομίλου για την εν λόγω επένδυση έχουν αναγνωρισθεί ζημιές κατά τις προηγούμενες 
χρήσεις μεγαλύτερες του ποσού της διαγραφής που διενήργησε η μητρική.  
 
6.27  Ενοποίηση επιχειρήσεων  
 
Στις 14.04.2009 ολοκληρώθηκε η συμφωνία με τη ΜOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. για την από κοινού κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδος 
συνδυασμένου κύκλου ισχύος 400MW περίπου με καύσιμο φυσικό αέριο εντός των 
εγκαταστάσεων της MOTOR OIL στους Αγ. Θεοδώρους, Κορινθίας. Η συμφωνία 
ολοκληρώθηκε με την απόκτηση, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, από την 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. μέσω της 100% θυγατρικής «ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ Α.Ε.», ποσοστού 65% 
στην ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E., η οποία κατέχει τις σχετικές με τη μονάδα άδειες, ενώ η 
ΜOTOR OIL Α.Ε. παραμένει μέτοχος της Εταιρίας με ποσοστό 35%. Το ποσό της σχετικής 
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 59,4 εκατ. 
και καλύφθηκε εξολοκλήρου από την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. κατά την 15.04.2009, μέσω της 



  

Ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2009 

 

115 

«ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ Α.Ε.». Από την εξαγορά αναγνωρίσθηκε στον Όμιλο υπεραξία ποσού  
€ 20,8 εκατ. 
 
Οι προσδιορισθείσες εύλογες αξίες των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που 
αναλογούν στις εταιρείες, το συνολικό τίμημα εξαγοράς και η προκύψασα υπεραξία έχουν 
ως εξής:  
 
 
(Ποσά σε χιλιάδες €) Εύλογη αξία που 

αναγνωρίστηκε την 

ημερομηνία εξαγοράς

Λογιστική αξία κατά 

την ημερομηνία 

εξαγοράς

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σύνολο παγίου ενεργητικού (14) 40
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 0 0
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 59.399 59.432
Σύνολο Ενεργητικού 59.385 59.472

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις - -
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 96 96
Σύνολο Υποχρεώσεων 96 96

Καθαρή Θέση 59.289 - 59.375

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής (65%) 38.538

Υπεραξία που προέκυψε από την εξαγορά 20.891
Συνολικό κόστος εξαγοράς 59.429

Ταμειακές ροές για εξαγορά
Αμοιβή εξαγοράς που τακτοποιήθηκε με μετρητά 59.429
Άμεσα έξοδα εξαγοράς και λοιπά έξοδα -
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που αποκτήθηκσν 

κατά την εξαγορά θυγατρικής
(59.399)

Καθαρές ταμειακές ροές για εξαγορά 30  
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6.28 Φόροι εισοδήματος 
 
Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων του Ομίλου και της Εταιρείας, διαφέρει από το 
θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε αν χρησιμοποιούσαμε τον φορολογικό 
συντελεστή της χώρας προέλευσης της εταιρείας ως εξής: 
 

 
 
Έκτακτη Φορολογική Εισφορά Ν. 3808/2009  
Με τη θέσπιση του Νόμου 3808/2009, μία έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης 
επιβλήθηκε στις κερδοφόρες ελληνικές επιχειρήσεις, υπολογισμένη στο συνολικό καθαρό 
εισόδημα της χρήσης 2008, εάν αυτό υπερβαίνει το ποσό των 5 € εκατ. βάσει μίας 
προοδευτικής κλίμακας. 
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6.29 Κέρδη ανά μετοχή 
 
Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με το μέσο σταθμικό αριθμό των κοινών μετοχών, 
αφαιρουμένου του σταθμισμένου μέσου όρου των ιδίων μετοχών. 
 
 

 
 
Τα μειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται αναπροσαρμόζοντας τον σταθμισμένο μέσο 
αριθμό των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία που προϋποθέτει μετατροπή όλων των 
δυνητικών τίτλων μετοχών που απομειώνουν τη συμμετοχή. Ο Όμιλος και η Εταιρεία 
έχουν μία κατηγορία δυνητικών τίτλων μετοχών που απομειώνουν τη συμμετοχή, τα 
δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς μετοχών. Κατά την 31.12.2009 δεν προκύπτουν 
απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή στον Όμιλο και την Εταιρεία από τα δικαιώματα 
προαιρέσεως μετοχών.  
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6.30 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

 
 
Σημειώνεται ότι οι προσαρμογές για «Λοιπά αποτελέσματα λειτουργικών 
δραστηριοτήτων» στην παραπάνω κατάσταση ταμειακών ροών από λειτουργικές 
δραστηριότητες κατά την παρουσιαζόμενη περίοδο ποσού € 6 εκατ. αφορούν κατά κύριο 
λόγο την προσαρμογή για την απαλοιφή ενδοομιλικού κέρδους κατασκευής παγίων από 
την ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων. 
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6.31 Διακοπτόμενες Δραστηριότητες 
 
Συνεπεία της από 31 Δεκεμβρίου 2009 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.», για την ανάκληση της διαδικασίας διάσπασης δια  
απορρόφησης της εταιρείας από τις εταιρείες «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕNDESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», τα ενεργειακά περιουσιακά 
στοιχεία της εταιρείας δεν παρουσιάζονται πλέον χωριστά σαν «Μη Κυκλοφοριακά 
Στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση» και «Υποχρεώσεις σχετιζόμενες με περιουσιακά 
στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση» (βλέπε σημείωση 3.10). 
 
Ο Όμιλος, εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία κατεχόμενα προς 
πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις», παρουσιάζει χωριστά τα περιουσιακά στοιχεία 
καθώς και τις υποχρεώσεις της θυγατρική 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 εμφανίζει χωριστά και το αποτέλεσμα από τη διακοπείσα δραστηριότητα 
στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου.  
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6.32 Αγορά Ιδίων Μετοχών 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 7.12.2007, αποφάσισε την έναρξη του 
προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών σε εφαρμογή της από 7.12.2007 Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η Εταιρεία θα προβεί κατά το χρονικό διάστημα από 
13.12.2007 έως 6.12.2009 σε αγορά μέχρι 6.053.907 ιδίων μετοχών με κατώτατο όριο 
τιμής αγοράς € 2,08 και ανώτατο € 25. Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε 
απέκτησε συνολικά 667.207 μετοχές με μέση τιμή € 3,96. Η Εταιρεία κατά την 
31.12.2009 κατέχει συνολικά 10.371.501 ίδιες μετοχές οι οποίες αντιστοιχούν σε 
ποσοστό  8,87% του μετοχικού της κεφαλαίου. 
 
 
6.33 Εμπράγματα Βάρη 
 
Επί των παγίων ή ακινήτων της Εταιρείας και του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα 
βάρη.  
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6.34 Δεσμεύσεις 
 
Οι δεσμεύσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναφορικά με τα κατασκευαστικά συμβόλαια 
και τις χρηματοδοτικές μισθώσεις έχουν ως εξής: 
 

 
 
 
6.35 Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις 
 
Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου έχουν ως εξής: 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 2007-2009 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ''ΜΕΤΚΑ'' 2009 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. 2008-2009 
Ε.Κ.Μ.Ε. Α.Ε. 2005-2009 
RODAX A.T.E.E. 2008-2009 
RODAX ROMANIA SRL, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Πρώτη χρήση 
ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. 2007-2009 
DROSCO HOLDINGS LIMITED,Λευκωσία Κύπρος 2003-2009 
BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS TKT A.E,Μαρούσι Αττικής 2007-2009 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(ΕΤΑΔΕ Α.Ε.), 
Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας 2007-2009 
ΜΕΤΚΑ BRAZI SRL, ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2008-2009 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. 2003-2009 
ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. 2006-2009 
ΑΛΟΥΜΙΝΟΝ Α.Ε. Β' εξαμηνο 2008 - 2009 
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. 2005-2009 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. ''ΕΛΒΟ'' 2006-2009 
SOMETRA S.A., Sibiu Ρουμανίας 2003-2009 
MYTILINEOS FINANCE S.A., Λουξεμβούργο 2007-2009 
STANMED TRADING LTD , Κύπρος 2004-2009 
MYTILINEOS BELGRADE D.O.O., Σερβία 1999-2009 
MYVEKT INTERNATIONAL SKOPJE, Π.Γ.Δ.Μ. 1999-2009 
RDA TRADING, Νήσοι Guernsey 2007-2009 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ, Μαρούσι Αττικής 2003-2009 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ''ΒΕΑΤ'', Χαλάνδρι Αττικής 2003-2009 
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, Μαρούσι Αττικής 2003-2009 
ΘΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ, Μαρούσι Αττικής 2009 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2007-2009 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2003-2009 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2007-2009 
DELTA PROJECT CONSTRUCT SRL, Βουκουρέστι Ρουμανίας 2005-2009 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2003-2009 
ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2007-2009 
ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ, Αμφίκλεια Φθιώτιδας 2000-2009 
ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
Μοσχάτο Αττικής 2007-2009 
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 2007-2009 
ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΕ., Μοσχάτο Αττικής 2003-2009 
ΥΔΡΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
Μοσχάτο Αττικής 2005-2009 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
Μοσχάτο Αττικής 2003-2009 
ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2003-2009 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε.(ΕΝ.ΔΥ.Α.Ε.), Μοσχάτο Αττικής 2003-2009 
MYHΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. (πρώην ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α.Ε.), Μοσχάτο 
Αττικής 2003-2009 
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2001-2009 
ΙΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 2007-2009 
ΕΛΕΚΤΡΟΝΒΑΤΤ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2006-2009 
BUSINESS ENERGY Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2006-2009 
ENDESA Hellas S.A. 2003-2009 
ΑΝΑΝΕΩΣΗΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, Μαρούσι Αττικής 2006-2009 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2002-2009 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2009 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2009 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2009 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2009 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2009 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2009 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2009 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2009 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2009 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2007-2009 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2006-2009 
SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, Μαρούσι Αττικής 2003-2009 
GREENENERGY A.E. 2007-2009 
BUSINESS ENERGY ΤΡΟΙΖΙΝΙΑ 2007-2009 
ΜΟΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2008-2009 
ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ 2008-2009 
ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2008 (υπερδωδεκάμηνη)
ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2008 (υπερδωδεκάμηνη)
ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2008 (υπερδωδεκάμηνη)
ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2008 (υπερδωδεκάμηνη)
ΚΑΤΑΒΑΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2008 (υπερδωδεκάμηνη)
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε2 ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε. 2006-2009 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε2 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε. 2007-2009 
ΧΟΡΤΕΡΟΥ Α.Ε.

1
Yπερδωδεκάμηνη 

ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ Α.Ε. 1
Yπερδωδεκάμηνη 

ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ Α.Ε.  1 
Yπερδωδεκάμηνη 

ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Ε. 1 
Yπερδωδεκάμηνη 

ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ Α.Ε.
1

Yπερδωδεκάμηνη 
ΛΟΓΓΑΡΙΑ Α.Ε. 1

Yπερδωδεκάμηνη 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. 2005-2009 
ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΕΘΝΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 Yπερδωδεκάμηνη 
ΚΙΛΚΙΣ ΒΙΚΡΟΥΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1

Yπερδωδεκάμηνη 
ΦΕΡΡΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1 

Yπερδωδεκάμηνη 
ΒΥΡΙΛΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1

Yπερδωδεκάμηνη 
ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1

Yπερδωδεκάμηνη 
(1)

 Ιδρυθείσες εταιρείες την περιόδο 1.1-31.12.2009 
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Την 28.01.2009, ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2005-2007 για τη 
θυγατρική εταιρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Τα ποσά των πρόσθετων φόρων που επιβλήθηκαν στην 
εταιρεία, ανήλθαν στο ποσό των €1,063 χιλ. για τα οποία όμως είχε σχηματισθεί επαρκής 
πρόβλεψη στο παρελθόν. Επίσης, βάσει της υπ’ αριθμ. 899/19-10-2009 Δ.Ε.Κ ΑΘΗΝΩΝ ξεκίνησε ο 
τακτικός φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2008. 
 
Με την υπ’ αριθμ. 80/2009 εντολή των Δ.Ε.Κ Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε ο φορολογικός έλεγχος για τις 
χρήσεις 2005 έως και 2008 για τη θυγατρική «ΕΚΜΕ Α.Ε.». Ο έλεγχος μέχρι σήμερα είναι σε εξέλιξη. 
 
Τον Ιούλιο 2009 ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος των χρήσεων 2006 έως 
30.06.2008 για τη θυγατρική εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε. Τα ποσά των πρόσθετων φόρων 
που επιβλήθηκαν στην εταιρεία, ανήλθαν στο ποσό των €3 εκατ. Το σωρευμένο ποσό 
προβλέψεων της εταιρείας την 31.13.2009 ανέρχεται σε €1,8 εκατ.  
 
To Νοέμβριο ξεκίνησε ο φορολογικός έλεγχος της θυγατρικής εταιρείας «ΘΟΡΙΚΗ 
Α.Ε.Β.Ε.» για τις χρήσεις 2006 έως 2008 και μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης των 
οικονομικών καταστάσεων δεν έχει οριστικοποιηθεί το ποσό των πρόσθετων φόρων που 
θα προκύψουν. Η εταιρεία σχημάτισε πρόβλεψη ύψους € 890 χιλ. 
 
Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις που αναφέρονται στο παραπάνω πίνακα, υπάρχει 
το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα 
εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Ο Όμιλος προβαίνει σε ετήσια εκτίμηση των 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναμένεται να προκύψουν από τον έλεγχο παρελθουσών 
χρήσεων λαμβάνοντας τις αντίστοιχες προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.  
Η Διοίκηση θεωρεί ότι πέρα των σχηματισμένων προβλέψεων οι οποίες ανέρχονται την 
31.12.2009 σε €4,5 εκατ., τυχόν ποσά φόρων που πιθανόν να προκύψουν δεν θα έχουν 
σημαντική επίδραση στην καθαρή θέση στα αποτελέσματα χρήσης και τις ταμειακές ροές 
του Ομίλου. 
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Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 
 
Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., θυγατρική εταιρεία της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. 
έχει ασκήσει αγωγή κατά της ΔΕΗ (στο εξής ο «Προμηθευτής») αναφορικά με την 
εγκυρότητα της καταγγελίας από την τελευταία της από 25-6-1960 αρχικής σύμβασης 
προμήθειας ενέργειας.  
Επιπρόσθετα, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. αμφισβητεί στο σύνολό της την τιμολόγηση της 
παρεχόμενης από τη ΔΕΗ ηλεκτρικής ενέργειας μετά τη θέση σε ισχύ της υπ’ αριθμό 
Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/23860/2007 απόφασης του ΥΠΑΝ, που ρυθμίζει μεταξύ άλλων την 
απελευθέρωση  των τιμολογίων στην υψηλή τάση. 
 
Ιδίως δε αμφισβητεί την αύξηση που ο Προμηθευτής επέβαλε από τον Ιούλιο του 2008 
στο τιμολόγιο πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας εφαρμόζοντας εσφαλμένα την ανωτέρω ΥΑ 
για την κατάργηση του ρυθμιζόμενου τιμολογίου στην υψηλή τάση και αγνοώντας την εξ 
αυτής υποχρέωση του Προμηθευτή για διαπραγμάτευση των τιμολογίων με τους πελάτες 
υψηλής τάσης, με όριο ανώτατης τιμής 10% επί του κατά την 30.06.2008 ισχύοντος 
τιμολογίου. Συγκεκριμένα, η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου αμφισβητεί συνολικά τον 
τρόπο τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας από τον Προμηθευτή καθώς δεν έχει 
προκύψει από οποιαδήποτε μεταξύ τους διαπραγμάτευση, όπως ορίζει η Υπουργική 
Απόφαση, ενώ ουσιαστικά αποτελεί μια συνέχεια του καταργηθέντος ρυθμιζόμενου 
βιομηχανικού τιμολογίου (Α150) προσαυξημένου κατά 10%. Συγκεκριμένα, η θέση της 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. έχει ως εξής:  
 

- αμφισβήτησε εξαρχής στο σύνολό της την τιμολόγηση της παρεχόμενης από τον 
Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας μετά την 1-8-2008, με την αιτιολογία ότι αυτή 
επεβλήθη αυθαίρετα και μονομερώς, χωρίς να στηρίζεται σε δεσμευτική απόφαση 
της διοίκησης, όπως συνέβαινε μέχρι τότε με το καθεστώς των  ρυθμιζόμενων 
τιμολογίων,  χωρίς να προηγηθούν διαπραγματεύσεις και τάσσοντας προς τον 
Προμηθευτή ένα εύλογο χρονικό διάστημα για τον συμβατικό καθορισμό δίκαιου, 
εύλογου και ανταποκρινόμενου στην παροχή τιμήματος. 

- Αρνήθηκε την εξόφληση των τιμολογίων κατά το μέρος που αφορούσαν την 
μονομερώς επιβληθείσα αύξηση του 10% ζητώντας την έκδοση πιστωτικού 
τιμολογίου, το οποίο μετά από άρνηση του Προμηθευτή εξέδωσε η ίδια. 

- αποδέχθηκε με επιφύλαξη να εξοφλεί την υπόλοιπη αξία της τιμολόγησης στα 
πλαίσια της καλής πίστης για μια μεταβατική περίοδο, μέχρι την κατάληξη των 
διαπραγματεύσεων στις οποίες θα έπρεπε να έχουν προσέλθει  τα δυο μέρη.  

 
Για την επίλυση της ανωτέρω διαφοράς η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. και ο Προμηθευτής, μετά 
από ειδικές αποφάσεις των Διοικητικών τους Συμβουλίων, παρέπεμψαν τον Ιούνιο 2009 
την ανωτέρω διαφορά σε διαιτησία υπό τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου προκειμένου να 
αποφασίσει για την ορθή ερμηνεία των σχετικών νομοθετικών διατάξεων, αν δηλαδή 
νομίμως επεβλήθη η αύξηση 10% επί του προϊσχύσαντος τιμολογίου χωρίς προηγούμενη 
διαπραγμάτευση, καθώς και αν υπήρχε δικαίωμα ή/και υποχρέωση του Προμηθευτή να 
διαπραγματευθεί τους όρους της σχετικής σύμβασης προμήθειας, ιδίως το τρόπο 
προσδιορισμού του τιμήματος, με μοναδικό περιορισμό το όριο ανώτατης τιμής που 
προσδιορίζεται από το προϊσχύσαν τιμολόγιο (Α150) προσαυξημένο κατά 10% και χωρίς 
όριο κατώτατης τιμής. 
 
Στις 25.02.2010, το Διαιτητικό Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του βάσει της οποίας τα 
δύο μέρη καλούνται να προσέλθουν σε διαπραγματεύσεις τηρώντας τις αρχές της καλής 
πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Σκοπός των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο 
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μερών, οι οποίες ξεκίνησαν στις 23 Μαρτίου 2010, είναι η συμφωνία των όρων, στη βάση 
των οποίων η ΔΕΗ Α.Ε. θα καλύπτει τις ανάγκες της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. σε ηλεκτρικό 
ρεύμα, εν όλω ή εν μέρει, καθώς και η ρύθμιση των σχέσεων των δύο μερών για την 
περίοδο από 01.07.2008 έως και τη σύναψη της τελικής συμφωνίας. 
 
Η διοίκηση της θυγατρικής εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική Υπουργική απόφαση 
σε συνάρτηση με τη προαναφερόμενη απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου προέβη σε 
εκτίμηση της μέγιστης δυνητικής υποχρέωσης προς τη ΔΕΗ για το διάστημα 01.07.2008 – 
31.12.2009, την οποία και καταχώρησε ως πρόβλεψη στα αποτελέσματα της χρήσης για 
λόγους συντηρητικότητας. 
 
Το ποσό της σωρευμένης διαφοράς μεταξύ των τιμολογίων που εκδίδει ο προμηθευτής και 
της καταχωρημένης πρόβλεψης για την περίοδο 01.07.2008 – 31.12.2009 ανέρχεται σε 
21,3 εκ €, εκ των οποίων 8,1εκ € αφορούν στο 2008 και 13,2εκ € αφορούν στο διάστημα 
01/01 – 31/12/2009. 
 
Τυχόν υποχρεώσεις (πέραν της πρόβλεψης) ή απαιτήσεις που θα προκύψουν για τον 
Όμιλο από τη οριστική διευθέτηση της εν λόγω διαφοράς δεν δύναται να προσδιοριστούν 
την δεδομένη χρονική στιγμή.  
 
 
6.36 Μερίσματα προτεινόμενα και διανεμηθέντα 
 
Η πρόταση του διοικητικού συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα είναι 
η μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2009. 
 
H Εταιρεία κατά την διάρκεια της περιόδου προχώρησε σε πληρωμές μερισμάτων ποσού  
€ 11.135 χιλ. (2008: 0,10 €/μετοχή , 2007: 0,51 €/μετοχή) 
 
 
6.37 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
 

 
 

 
Με την από 26 Ιανουαρίου 2009 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
θυγατρικής εταιρείας Sometra S.A., στην οποία Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 93%, 
αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή της παραγωγικής δραστηριότητας του εργοστασίου 
παραγωγής Ψευδάργυρου – Μολύβδου στην Copsa Mica, Ρουμανία, καθώς και η δραστική 
μείωση του μη αναγκαίου προσωπικού. Από την παραπάνω μείωση προέκυψαν 
αποζημιώσεις προσωπικού ποσού € 972 χιλ. περίπου, τα οποία βάρυναν τα αποτελέσματα 
της χρήσης. 
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6.38 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 

Τα διεταιρικά υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών που ενοποιούνται με τη 
μέθοδο της πλήρους ενοποίησης έχουν απαλειφθεί. Ακολουθούν πίνακες που 
απεικονίζουν τις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα του Ομίλου και της 
Εταιρείας αντίστοιχα, με τις  συνδεόμενες  εταιρείες:  
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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. Σημειώνεται ότι οι 
σημαντικές ενδοεταιρικές πωλήσεις και υπόλοιπα απαιτήσεων με συγγενείς οφείλεται στο 
έργο κατασκευής του ενεργειακού σταθμού του Αγ. Νικολάου από τη “ΜΕΤΚΑ” για 
λογαριασμό της “Endesa Hellas”. Επιπλέον, μετά την απορρόφηση της “ΔΑΠΕ” από την 
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“ENDESA” τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα της πρώτης με τον Όμιλο και την Εταιρεία 
εμφανίζονται στηv γραμμή “Συγγενής”.  
 
Οι παροχές προς τη Διοίκηση σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 
Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου 
και τις οικογένειές τους. 
 
 
6.39 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
 
Στις 8 Ιανουαρίου 2010 η διοίκηση της θυγατρικής εταιρείας ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ανακοίνωσε την 
πώληση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ΕΤΑΔΕ Α.Ε., θυγατρική της κατά 100%, 
στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. έναντι τιμήματος € 42.515.000. Η άνω των δύο ετών αναστολή 
των εργασιών του ΑΗΣ Αλιβερίου 5 και η συνέπεια της μετάθεσης της εκτέλεσης του 
έργου σε χρόνο που συμπίπτει με την εκτέλεση του ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5, ανέδειξαν την 
πώληση της ΕΤΑΔΕ ως προσφορότερη για την προστασία των συμφερόντων της ΜΕΤΚΑ 
και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την περαιτέρω διεθνοποίηση των 
δραστηριοτήτων της. 
 
Στις 27 Ιανουαρίου 2010 η ΜΕΤΚΑ ανακοίνωσε την ίδρυση νέας εταιρείας με την 
επωνυμία Power Projects Sanayi Insaat Ticaret Limited Sirketi και έδρα την 
Κωνσταντινούπολη. Η νέα εταιρεία, η οποία αποτελεί 100% θυγατρική του Ομίλου 
ΜΕΤΚΑ, εντάσσεται στο πλαίσιο στρατηγικής της ΜΕΤΚΑ για επέκταση των 
δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό, και ιδιαίτερα στην αναπτυσσόμενη αγορά της 
Τουρκίας, καθώς θα συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στη γειτονική 
αγορά και στη διεκδίκηση ανάληψης νέων έργων. 
 
Στις 4 Φεβρουαρίου 2010, οι εταιρείες “BORASCO”, “METKA A.E.” & “POWER PROJECTS” 
κατέληξαν σε συμφωνία για την εκτέλεση των έργων κατασκευής και την προμήθεια του 
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μεγαλύτερου μέρους του εξοπλισμού, που αφορούν θερμική μονάδα παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας στη Σαμψούντα. Το έργο αφορά στην παράδοση του μεγαλύτερου 
μέρους του εξοπλισμού και την κατασκευή ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 870 ΜW που θα βασίζεται σε τεχνολογία 
GENERAL ELECTRIC. Τα ποσοστά συμμετοχής στη σύμβαση του έργου καθορίζονται για 
τη ΜΕΤΚΑ Α.Ε. σε €199.9 εκατ. πλέον $172.3 εκατ. 
 
Με την απόφαση της 25.02.2010, του Διαιτητικού Δικαστηρίου μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., η 100% θυγατρική εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.», πρόκειται να 
αρχίσει άμεσα διαπραγματεύσεις με τη ΔΕΗ. Σκοπός των διαπραγματεύσεων είναι η 
συμφωνία των όρων, στη βάση των οποίων η ΔΕΗ Α.Ε. θα καλύπτει τις ανάγκες της 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. σε ηλεκτρικό ρεύμα, εν όλω ή εν μέρει.  
 
Στις 17.03.2010, ο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και η ENDESA S.A, 
κατόπιν σχετικών διαπραγματεύσεων, κατέληξαν σε συμφωνία για την εξαγορά του 
50,01% του μετοχικού κεφαλαίου, που κατέχει η ENDESA S.A στην κοινών συμφερόντων 
εταιρεία ENDESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Το συνολικό τίμημα για την εξαγορά του 50,01% της Endesa Hellas που θα 
καταβάλλει η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ανέρχεται σε €140 εκατ., ποσό το οποίο θα καταβληθεί 
τμηματικά έως την 1η Ιουλίου 2012. Ταυτόχρονα, η ENDESA S.A θα εξαγοράσει ένα 
αιολικό πάρκο και τρεις υδροηλεκτρικούς σταθμούς συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 
περίπου 14 MW του χαρτοφυλακίου της Endesa Hellas, έναντι του τιμήματος των €20 
εκατ. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. θα καταστεί μοναδικός 
μέτοχος της Endesa Hellas, αποκτώντας το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαραίτητων 
εγκρίσεων από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.  
 
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 Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
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E. Στοιχεία και Πληροφορίες 
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ΣΤ. Πληροφορίες άρθρου 10 του Ν.3401/2005 
 
Η Εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – Όμιλος Επιχειρήσεων δημοσιοποίησε και κατέστησε 
διαθέσιμες στο κοινό κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης 2009 τις παρακάτω 
πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν. 3401/2005 και είναι αναρτημένες τόσο στο επίσημο 
διαδικτυακό χώρο του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr όσο και της Εταιρείας 
www.mytilineos.gr. 
 
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2009 
(http://www.mytilineos.gr/site/el-
GR/home/irsite/investor_news/news/default.aspx?search=1&category=&month=&year=2009) 
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14/12/2009 Σημαντικά Περιβαλλοντικά Οφέλη από τον Όμιλος 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Σε λειτουργία η 2η Φιλτρόπρεσα στο 

εργοστάσιο της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

11/12/2009 Νέο website για την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Όμιλος 

Επιχειρήσεων 

11/12/2009 Ανακοίνωση Διάψευσης Δημοσιεύματος 

10/12/2009 Ανακοίνωση Άλλων Σημαντικών Θεμάτων 

10/12/2009 Δελτίο Τύπου 

26/11/2009 Στρατηγική Συμμαχία Motor Oil – Μυτιληναίος στην 

Αγορά Φυσικού Αερίου 

26/11/2009 Ανακοίνωση 

12/11/2009 Αποτελέσματα Γ’ Τριμήνου 2009 - Αντοχή στην Κρίση, 

Αύξηση Κερδοφορίας, Μείωση Λειτουργικών Εξόδων & 

Επιτάχυνση των Επενδύσεων 

12/11/2009 Ομιλία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., κ. Ευάγγελου Μυτιληναίου, στο 

14ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια & Ανάπτυξη 

‘09» 

11/11/2009
Πρόσκληση σε Conference Call για τα Οικονομικά 

Αποτελέσματα 3Μ 2009 του Ομίλου Μυτιληναίος Α.Ε. 

21/10/2009 Αποτέλεσμα εκποιήσεως κλασματικών δικαιωμάτων 

16/10/2009 Ανακοίνωση 

12/10/2009 Ανακοίνωση 

5/8/2009 Αποτελέσματα Α' Εξαμήνου - Διατήρηση Κερδοφορίας, 

Βελτίωση Λειτουργικού Περιθωρίου και Συγκέντρωση 

Υψηλής Ρευστότητας 

29/6/2009 Υπεγράφη στις 25.06.09 στη Δαμασκό η Σύμβασις 

Κατασκευής Σταθμού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 

700MW 

18/6/2009 Διευκρινήσεις επί Δημοσιευμάτων - Απάντηση σε 

επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

17/6/2009 Διευκρινήσεις επί Δημοσιευμάτων - Απάντηση σε 

Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

27/5/2009 Αποτελέσματα Α' Τριμήνου 2009 

7/5/2009 Γνωστοποίηση Αποκοπής Δικαιώµατος Μερίσµατος / 

Πληρωµής Μερίσµατος 

7/5/2009 Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων της 7ης Μαίου 2009 

27/4/2009 Υπoγράφη σύμβασης KORINTHOS POWER – METKA για 

την κατασκευή ενεργειακού κέντρου ισχύος 437 MW 

στους Αγ. Θεοδώρους Κορινθίας 

27/4/2009 Motor Oil – Όμιλος Μυτιληναίος. Ολοκληρώθηκε Η 

Σημαντική Συμφωνία Στον Ενεργειακό Τoμέα 

21/4/2009 Ανακοίνωση Αναδιοργάνωσης Ομίλου 

13/4/2009 Τρεις Διακρίσεις Για Τον Όμιλο Μυτιληναίος Στα Βραβεία 

Επενδυτικών Σχέσεων  
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9/4/2009 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 

9/4/2009 Ανακοίνωση Υπέρβασης Ορίου 25% για την Αγορά 

Ιδίων Μετοχών 

6/4/2009 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

1/4/2009 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 

27/3/2009
Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έτους 2008 Σε Αναλυτές 

26/3/2009 Αποτελέσματα Εταιρικής Χρήσης 2008 

23/3/2009 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 

16/3/2009 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 

6/3/2009 Ανακοίνωση σχετικά με την υπέρβαση ορίου 25% για 

την αγορά ιδίων μετοχών 

27/2/2009 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 

26/2/2009 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 

16/2/2009 Οικονομικό Ημερολόγιο 2009 

6/2/2009 Ανακοίνωση σχετικά με την υπέρβαση ορίου 25% για 

την αγορά ιδίων μετοχών 

6/2/2009 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 

5/2/2009 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 

29/1/2009 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 

28/1/2009
Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

26/1/2009 Σε Προσωρινή Αναστολή η Λειτουργία της Sometra στη 

Ρουμανία 

21/1/2009 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 

20/1/2009 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 

19/1/2009 Ανακοίνωση αγοράς Ιδίων Μετοχών 

12/1/2009 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 

7/1/2009 Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών 

5/1/2009 Ανακοίνωση σχετικά με την υπέρβαση ορίου 25% για 

την αγορά ιδίων μετοχών  
 
Οικονομικές Καταστάσεις και Στοιχεία & Πληροφορίες 2009 
(http://www.mytilineos.gr/site/el-GR/home/irsite/group publikations/analyst_kit/Default.aspx) 

 

 

3MHNO 2009 

Στοιχεία & Πληροφορίες 

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις 

6MHNO 2009 

Στοιχεία & Πληροφορίες 

Εξαμηνιαία Οικ. Έκθεση

9MHNO 2009 

Στοιχεία & Πληροφορίες 

Ενδιάμεσες Οικ. Καταστάσεις 

12MHNO 2009 

Στοιχεία & Πληροφορίες 

Ετήσια Οικ. Έκθεση 
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Ζ. Διαθεσιμότητα των Οικονομικών Καταστάσεων  
 

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου και της Εταιρείας είναι 
καταχωρημένες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.mytilineos.gr. Επίσης, στην ιστοσελίδα 
της Εταιρείας βρίσκονται αναρτημένες οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι Εκθέσεις 
ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και οι Εκθέσεις των Διοικητικών Συμβουλίων 
των εταιρειών που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 
Ομίλου. Επίσης, οι μέτοχοι και επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες 
πληροφορίες και διευκρινίσεις για τον Όμιλο μπορούν να απευθύνονται κατά τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου. Τέλος, στην 
ιστοσελίδα του Ομίλου - www.mytilineos.gr- υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή η παρούσα 
Ετήσια Οικονομική Έκθεση καθώς και τα Ετήσια Δελτία των προηγούμενων χρήσεων αλλά 
και άλλες σημαντικές πληροφορίες. 
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