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Αγαπητοί Μέτοχοι,

Το 2007 αποτέλεσε ακόμα μία χρονιά κατά την οποία συνεχίσαμε να χτίζουμε σε γερές βάσεις για τη μελ-
λοντική μας ανάπτυξη. Οι αλλαγές στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι και ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας ήταν 
μεγάλες, αλλά ανταποκριθήκαμε με επιτυχία και συνέπεια στους στόχους που είχαμε θέσει. Οι φιλοδοξίες μας 
επιβεβαιώθηκαν και συνεχίζουμε με υπευθυνότητα την αναζήτηση των ευκαιριών αυτών που θα μας δώσουν 
ακόμα μεγαλύτερη ώθηση για διεθνή ανάπτυξη. 

Στον τομέα των Έργων EPC, η θετική πορεία, αλλά και η επιτυχία του στρατηγικού σχεδιασμού της ΜΕΤΚΑ 
αποτυπώθηκε με ενάργεια στα οικονομικά της αποτελέσματα, επιβεβαιώνοντας την εδραίωση της σε έναν από 
τους μεγαλύτερους και πιο αξιόπιστους πρωταγωνιστές του κλάδου των έργων EPC στην ευρύτερη περιφέρεια 
της ΝΑ Ευρώπης. 

Η μεταλλουργία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό μέρος της δραστηριότητας μας παρουσιάζοντας σταθερή 
καλή πορεία παρά τις δυσμενείς διεθνείς συγκυρίες. Συνεχίζουμε με ταχύ ρυθμό τις επενδύσεις βελτίωσης πα-
ραγωγικότητας και προστασίας του περιβάλλοντος, προσδοκώντας βελτιωμένες επιδόσεις στο άμεσο μέλλον. 

Στον Τομέα της Ενέργειας πρωταγωνιστήσαμε το 2007 δημιουργώντας την Endesa Hellas σε συνεργασία με τον 
ενεργειακό κολοσσό Endesa. Η μέχρι σήμερα πορεία της νέας Εταιρείας αποδεικνύει ότι πληροί όλες τις προ-
ϋποθέσεις, ώστε να καταστεί ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ενέργειας στην Ελλάδα και η αιχμή του 
δόρατος για την ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με ευρεία βάση παραγωγικού 
δυναμικού θερμικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Με Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη συνεχίζουμε και αυτή τη χρονιά, παρά τα δυσμενή μηνύματα από τη 
διεθνή αγορά. Είμαστε βέβαιοι ότι οι συντονισμένες προσπάθειες της διοίκησης, των εργαζομένων και οι 
σχέσεις διαφάνειας και συνεργασίας με όλους τους συμμέτοχους μας, εγγυώνται μία ακόμη χρονιά συνεχούς 
προόδου, η οποία θα αποφέρει τα ανάλογα οφέλη στους μετόχους μας που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη 
τους όλα αυτά τα χρόνια. 

Ευάγγελος Μυτιληναίος 

Μήνυμα Προέδρου



4| Ετήσιο Δελτίο 2007



Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη

5| Ετήσιο Δελτίο 2007

Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
 (Εκτελεστικό Μέλος)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αντιπρόεδρος (Μη εκτελεστικό Μέλος)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Εντεταλμένος Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΑΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ Μέλος (Μη Εκτελεστικό)

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Μέλος (Μη Εκτελεστικό)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ Μέλος (Μη Εκτελεστικό & Ανεξάρτητο)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ Μέλος (Μη Εκτελεστικό & Ανεξάρτητο)



6| Ετήσιο Δελτίο 2007

ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.  ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.1 Οικονομικά Μεγέθη της Μυτιληναίος Α.Ε. – Όμιλος Επιχειρήσεων........................................................ 10

1.2 Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη της Μυτιληναίος Α.Ε. – Όμιλος Επιχειρήσεων ................................ 11

2.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 2.1 Γενικά ................................................................................................................................................................ 12

 2.2 Υπεύθυνοι Σύνταξης ....................................................................................................................................... 12

 2.3 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές ........................................................................................................ 12

 2.4 Φορολογικός Έλεγχος .................................................................................................................................... 13

 2.5 Πληροφορίες ................................................................................................................................................... 15

3.  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 3.1 Δημόσιες Προσφορές ..................................................................................................................................... 16

 3.2 Εξαγορές και Συμμετοχές στο Μετοχικό Κεφάλαιο Άλλων Εταιρειών .................................................... 16

 3.3 Ενδεχόμενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις ...................................................................................................... 19

 3.4 Λοιπές Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις ............................................................... 20

 3.5 Αγορά Ιδίων Μετοχών ................................................................................................................................... 20

4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 4.1 Γενικές Πληροφορίες ...................................................................................................................................... 21

 4.2 Ιστορικό ............................................................................................................................................................ 21

 4.3 Αντικείμενο Εργασιών - Κυριότερα Γεγονότα κατά το 2007 ..................................................................... 22

4.3.1 Τομέας Μεταλλουργίας και Μεταλλείων ................................................................................................. 22

4.3.2 Τομέας Ενέργειας .................................................................................................................................... 24

4.3.3 Τομέας Έργων (EPC)  .............................................................................................................................. 26

 4.4 Ανθρώπινο Δυναμικό  .................................................................................................................................... 32

 4.5 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία – Εγγυήσεις και Εμπράγματες Ασφάλειες

4.5.1 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία – Εγγυήσεις και Εμπράγματες Ασφάλειες ................................................... 33

4.5.1.1 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις .......................................................................................................... 33

5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 5.1 Διάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ....................................................................................... 35

 5.2 Ίδια Κεφάλαια  ................................................................................................................................................ 37

Περιεχόμενα



Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη

7| Ετήσιο Δελτίο 2007

 5.3 Λογιστική Αξία Μετοχής  .............................................................................................................................  40

 5.4 Μέτοχοι  .........................................................................................................................................................  40

 5.5 Δικαιώματα Μετόχων ...................................................................................................................................  40

 5.6 Αποδοχές Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών ............................................................. 41

 5.7 Συμμετοχές των Μελών του Δ.Σ. και των Κύριων Μετόχων στη Μετοχική Σύνθεση 

     και το Διοικητικό Συμβούλιο Άλλων Εταιρειών  ....................................................................................... 42

 5.8 Υπόχρεα Πρόσωπα  ....................................................................................................................................... 43

6. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

 6.1 Διοικητικό Συμβούλιο  .............................................................................................................................     45

 6.2 Διεύθυνση Eταιρείας ....................................................................................................................................... 47

 6.3 Εσωτερικός Έλεγχος ........................................................................................................................................ 49

 6.4 Ελεγκτική Επιτροπή ........................................................................................................................................ 51

 6.5 Επενδυτικές Σχέσεις ........................................................................................................................................ 53

6.5.1 Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων ........................................................................................................ 53

 6.6 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων ...............................................................................................  54

6.6.1 Σκοποί και Πολιτικές Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων ........................................................................ 54

6.6.2 Κίνδυνος Αγοράς ....................................................................................................................................  54

6.6.3 Πιστωτικός Κίνδυνος ............................................................................................................................... 55

6.6.4 Κίνδυνος Ρευστότητας .............................................................................................................................. 56

6.6.5 Λογιστική Αντιστάθμισης ......................................................................................................................... 57

6.6.6 Αντιστάθμιση της Εύλογης Αξίας ............................................................................................................. 57

6.6.7 Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών ............................................................................................................... 58

6.6.8 Αντισταθμίσεις μίας Καθαρής Επένδυσης ................................................................................................ 58

6.6.9 Προσδιορισμός των Ευλόγων Αξιών ...................................................................................................... 58

7. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

 7.1 Κέρδη Ανά Μετοχή  ....................................................................................................................................... 59

 7.2 Η Πορεία της Μετοχής  ................................................................................................................................. 59

 7.3 Διαγράμματα ..................................................................................................................................................... 60

 7.4 Παρουσιάσεις σε Θεσμικούς Επενδυτές ....................................................................................................... 62

 7.5 Πρόγραμμα Εταιρικών Πράξεων 2007 .......................................................................................................... 63

8. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 8.1 Συνοπτική Περιγραφή του Ομίλου, Εταιρειών και Συμμετοχών της Εταιρείας  .....................................  64



8| Ετήσιο Δελτίο 2007

9.  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 9.1 Πλαίσιο Κατάρτισης Οικονομικών Καταστάσεων  ....................................................................................... 69

 9.2 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ....................................................................................  80

 9.3 Επεξηγηματική Έκθεση προς τη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

     Μυτιληναίος Α.Ε. – Όμιλος Επιχειρήσεων κατά Άρθρο 11ο Ν.3371/2005 .............................................. 85

 9.4 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών  ....................................................................................... 89

 9.5 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σε Ενοποιημένη και Μητρική Βάση ..................................................  90

9.5.1 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων ...............................................................................................  90

9.5.2 Ισολογισμός ............................................................................................................................................ 91

9.5.3 Κατάσταση Ταμειακών Ροών ................................................................................................................... 93

 9.6 Οικονομικές Πληροφορίες κατά Τομέα ........................................................................................................ 95

9.6.1 Πρωτεύων Τομέας Πληροφόρησης - Επιχειρηματικοί Τομείς .................................................................. 95

9.6.2 Δευτερεύων Τομέας Πληροφόρησης - Γεωγραφικοί Τομείς  .................................................................. 97

 9.7 Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες

9.7.1 Υπεραξία Επιχείρησης .............................................................................................................................  98

9.7.2 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία ....................................................................................................................  99

9.7.3 Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις ............................................................................................ 101

9.7.4 Αναβαλλόμενος Φόρος .......................................................................................................................... 101

9.7.5 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Διαθέσιμα προς Πώληση .......................................................................... 102

9.7.6 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις ..................................................................................................... 102

9.7.7 Αποθέματα ............................................................................................................................................. 103

9.7.8 Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις............................................................................................. 103

9.7.9 Λοιπές Απαιτήσεις .................................................................................................................................. 104

9.7.10 Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού ........................................................................................... 105

9.7.11 Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία ............................................................................................... 105

9.7.12 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού Αποτιμημένα στην Εύλογη Αξία

      μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης ................................................................................... 106

9.7.13 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Ταμειακών Διαθεσίμων ................................................................ 107

9.7.14 Δανειακές Υποχρεώσεις ........................................................................................................................ 107

9.7.15 Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού ................................................................................................... 108

9.7.16 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ................................................................................................ 110

9.7.17 Προβλέψεις ..........................................................................................................................................  111

9.7.18 Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις ................................................................................................. 112

9.7.19 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις ................................................................................................. 113

9.7.20 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ................................................................................................ 113



Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη

9| Ετήσιο Δελτίο 2007

9.7.21 Κόστος Πωληθέντων ........................................................................................................................... 114

9.7.22 Έξοδα Διοίκησης / Διάθεσης / Έρευνας  ............................................................................................ 114

9.7.23 Λοιπά Έσοδα / Έξοδα Εκμετάλλευσης................................................................................................. 116

9.7.24 Χρηματοοικονομικά Έσοδα / Έξοδα ..................................................................................................... 116

9.7.25 Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα ............................................................................................  117

9.7.26 Φόροι Εισοδήματος ............................................................................................................................. 118

9.7.27 Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες ............................................................................... 119

9.7.28 Διακοπείσες Δραστηριότητες ................................................................................................................ 120

9.7.29 Δεσμεύσεις .......................................................................................................................................... 122

9.7.30 Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού ................................................................................ 123

 9.8 Μερισματική Πολιτική .................................................................................................................................. 123

9.8.1 Φορολογία Μερισμάτων  ...................................................................................................................... 123

 9.9 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη ............................................................................................................ 124

10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ..................................................................................................................................................... 127



10| Ετήσιο Δελτίο 2007

1. Συνοπτικά Οικονομικά Mεγέθη

1.1 Οικονομικά Μεγέθη της Μυτιληναίος Α.Ε. – Όμιλος Επιχειρήσεων

Ι. Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία (ποσα σε χιλ. €)

2005* 2006* 2007

ΔΠΧΠ ΔΠΧΠ ΔΠΧΠ

Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) 164.101,00 137.050,00 3.256,00

Μικτά Κέρδη Εκμεταλλεύσεως 12.492,00 19.622,77 2.430,00

Έξοδα Λειτουργίας 13.030,00 (21.423,66) (24.564,80)

Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 46.239,00 65.054,67 187.091,87

Αποτελέσματα προ Φόρων Χρηματοδοτικών 
και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

(218,00) 3.401,71 4.371,23

Καθαρά Κέρδη Χρήσης 45.700,00 52.632,31 161.073,24

Καθαρά Κέρδη Προς Διάθεση 44.834,00 52.632,31 161.073,24

Μερίσματα 16.208,00 24.312,00  59.662,01

Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον (27.246,00) 281.638,13 297.455,07

Σύνολο Ακαθαρίστων Παγίων 14.800,00 14.680,45 14.693,15

Αποσβέσεις 3.118,00 3.077,37 3.557,32

Σύνολο Καθαρών Παγίων 11.682,00 11.603,08 11.135,84

Σύνολο Κυκλ. Ενεργητικού 130.264,00 120.212,91 76.574,94

Σύνολο Ενεργητικού 38.384,00 885.149,48 937.007,63

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 236.249,00 622.825,30 586.146,33

Σύνολο Υποχρεώσεων 147.635,00 262.324,18 350.861,30

* Σημειώνεται ότι: Στα έτη 2005 και 2006 (μέχρι την 30.06.2006) τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας 
περιλαμβάνουν και τα κονδύλια του αποσχισθέντος Εμπορικού Κλάδου σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μεταλ-
λείων. Η απόσχιση του κλάδου και η εισφορά του στην 100% «ΘΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 
Α.Ε.Β.Ε.» πραγματοποιήθηκε λογιστικά την 30.06.2006 και ως εκ τούτου από την 01.07.2006 τα κονδύλια των 
αποτελεσμάτων του κλάδου εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις της θυγατρικής εταιρείας «ΘΟΡΙΚΗ ΠΑ-
ΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» και στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ».
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1.2  Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη της Μυτιληναίος Α.Ε. –
Όμιλος Επιχειρήσεων

ΙΙ. Συνοπτικά ενοποιημένα οικονομικά στοιχεία (ποσά σε χιλ. €)

2005 2006 2007

ΔΠΧΠ ΔΠΧΠ ΔΠΧΠ

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 746.628,00 837.039,00 912.597,00

Μικτά Κέρδη Εκμεταλλεύσεως 163.607,00 208.744,18 163.603,71

Έξοδα Λειτουργίας 25.499,00 (59.873,35) (82.994,53)

Κέρδη από Απόκτηση Εταιρείας 137.466,00 19.242,08 –

Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 19.117,00 25.703,13 143.518,07

Αποτελέσματα προ Φόρων Χρηματοδοτικών 
και Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων

158.419,00 187.226,69 153.706,66

Καθαρά Κέρδη Χρήσης 294.691,00 157.333,62 210.671,99

Καθαρά Κέρδη προς Διάθεση 256.200,00 152.381,41 193.601,16

Υπόλοιπο Κερδών εις Νέον 165.687,00 220.481,92 288.926,82

Σύνολο Ακαθάριστων Παγίων 903.786,00 1.034.293,78 901.009,22

Αποσβέσεις 472.782,00 493.333,48 513.355,21

Σύνολο Καθαρών Παγίων 431.004,00 540.960,30 387.654,00

Σύνολο Κυκλ. Ενεργητικού 541.872,00 509.445,62 653.973,86

Σύνολο Ενεργητικού 1.175.439,00 1.366.184,82 1.649.718,25

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 707.834,00 779.137,71 799.851,89

Σύνολο Υποχρεώσεων 467.605,00 587.047,11 789.717,59
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2.  Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου 
Δελτίου και τους Ελεγκτές της Eταιρείας

2.1 Γενικά

Στο παρόν Ετήσιο Δελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονομικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για 
τη σωστή εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων χρήσεως 2007 και 
των προοπτικών της Εταιρείας από τους μετόχους, τους επενδυτές και τους συμβούλους επί των επενδύσεών 
τους.

2.2 Υπεύθυνοι Σύνταξης

Η σύνταξη και η διάθεση του Ετήσιου Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας 
(Απόφαση 7/372/15.02.2006 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς).
Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι:
  Ο κ. Δήμου Ιωάννης, Γενικός Οικονομικός Δ/ντής Ομίλου, Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, 210 6877300.
  Ο κ. Καλαφατάς Ιωάννης, Διευθυντής Οικονομικού Σχεδιασμού Ομίλου, Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, 210 6877300.
  Ο κ. Κόντος Νικόλαος, Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου, Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, 210 6877300.
  Ο κ. Δεληγεώργης Αναστάσιος, Διευθυντής Λογιστηρίου, Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, 210 6877300

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα μέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του 
παρόντος Δελτίου και μαζί με τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι:

 Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή.
  Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων 
θα μπορούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή μέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περι-
έχονται στο Ετήσιο Δελτίο.
  Σε βάρος της Εταιρείας και των εταιρειών που ελέγχονται μετοχικά από αυτή δεν εκκρεμούν δικαστικές 
διαφορές ή διαιτησίες, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική τους κα-
τάσταση εκτός αυτών που αναφέρονται σε ειδική παράγραφο η οποία ακολουθεί.

2.3 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές

Η Εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης που έκλεισε στις 
31.12.2007 διενήργησε ο ορκωτός ελεγκτής κ. Δεληγιάννης Γεώργιος, κάτοικος Αθηνών, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 15791 της 
εταιρείας Grant Thorton (B. Κωνσταντίνου 44, 116 35 Αθήνα, τηλ. 210 7280000).
Η έκθεση ελέγχου των τακτικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών παρατίθενται στο Παράρτημα του Οικονομικού 
Απολογισμού του παρόντος Ετήσιου Δελτίου, κάτω από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
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2.4 Φορολογικός Έλεγχος

Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου έχουν ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 2007
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ‘’ΜΕΤΚΑ’’ 2005-2007
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. 2003-2007
Ε.Κ.Μ.Ε. Α.Ε. 2005-2007
RODAX A.T.E.E. 2005-2007
ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. 2005-2007
DROSCO HOLDINGS LIMITED,Λευκωσία Κύπρος 2003-2007

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

2006(υπερδωδεκάμηνη)-2007

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(ΕΤΑΔΕ 
Α.Ε.), Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας

2004-2007

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. 2005-2007
ΑΛΟΥΜΙΝΟΝ Α.Ε. 2006 (υπερδωδεκάμηνη)-2007
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. 2005-2007
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. ‘’ΕΛΒΟ’’ 2006-2007
SOMETRA S.A., Sibiu Ρουμανίας 2003-2007
MYTILINEOS FINANCE S.A., Λουξεμβούργο 2007
STANMED TRADING LTD , Κύπρος 2004-2007
MYTILINEOS BELGRADE D.O.O., Σερβία 1999-2007
MYVEKT INTERNATIONAL SKOPJE, Π.Γ.Δ.Μ. 1999-2007
RDA TRADING, Νήσοι Guernsey 2007

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ, 
Μαρούσι Αττικής

2003-2007

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ‘’ΒΕΑΤ’’, Χαλάνδρι Αττικής 2003-2007
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, Μαρούσι Αττικής 2003-2007
ΘΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ, Μαρούσι Αττικής 2003-2007
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2003-2007
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2003-2007

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής

2003-2007

DELTA PROJECT CONSTRUCT SRL, Βουκουρέστι Ρουμανίας 2005-2007

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής

2003-2007

ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής

2003-2007

ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ, Αμφίκλεια Φθιώτιδας 2002-2007

ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
& ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής

2004-2007
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ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ Α.Ε.
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής

2004-2007

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΕ., Μοσχάτο Αττικής 2003-2007

ΥΔΡΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
& ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής

2005-2007

ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
& ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής

2005-2007

ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2003-2007

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε.(ΕΝ.ΔΥ.Α.Ε.), 
Μοσχάτο Αττικής

2003-2007

MYHΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. (πρώην ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α.Ε.), 
Μοσχάτο Αττικής

2003-2007

ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2002-2007

ΙΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής

2006-2007

ΕΛΕΚΤΡΟΝΒΑΤΤ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2006-2007
BUSINESS ENERGY Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2006-2007
ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε., Αγ. Παρασκευή Αττικής 2004-2007
ENDESA Hellas S.A. 2007

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Α.Ε., Μαρούσι Αττικής

2001-2007

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Μαρούσι Αττικής

2003-2007

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, Μαρούσι Αττικής 2006-2007
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2001-2007
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2007
ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2007
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2007
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2007
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2007
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2007
ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2007
ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2007
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2007
ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2007
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2006-2007
SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, Μαρούσι Αττικής 2002-2007
GREENENERGY A.E. 2007
BUSINESS ENERGY ΤΡΟΙΖΙΝΙΑ 2007

Κατά την τρέχουσα περίοδο οριστικοποιήθηκαν διαφορές φορολογικού ελέγχου παρελθουσών χρήσεων ποσού 
€ 8.884 χιλ. Οι οριστικοποιημένες διαφορές φορολογικού ελέγχου συμψηφίζονται με σχηματιζόμενες προβλέ-
ψεις ενδεχόμενων φόρων.

Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις που αναφέρονται στο παραπάνω πίνακα, υπάρχει το ενδεχόμενο επι-
βολής 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 διοί-
κηση θεωρεί ότι πέρα των σχηματισμένων προβλέψεων, 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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2.5 Πληροφορίες

Το Ετήσιο Δελτίο τίθεται στη διάθεση των επενδυτών δωρεάν, μετά τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων και πάντως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετό-
χων. Αντίτυπο του Ετησίου Δελτίου υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, Πατρόκλου 5-7 Μαρούσι, 210 6877300, E-mail: nikos.kontos@mytilineos.gr 
(κ. Νικόλαος Κόντος – Διευθυντής Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου). Επίσης στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας http://www.mytilineos.gr υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή το παρόν Ετήσιο Δελτίο καθώς και εκείνα 
των δύο προηγουμένων χρήσεων αλλά και άλλες σημαντικές πληροφορίες για την Εταιρεία.
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3.1 Δημόσιες Προσφορές 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρήσης και της τρέχουσας χρήσης δεν έχει υποβληθεί από την Εταιρεία δη-
μόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλαγής για μετοχές άλλης εταιρείας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόμοιες προ-
σφορές για μετοχές της Εταιρείας.

3.2 Εξαγορές και Συμμετοχές στο Μετοχικό Κεφάλαιο Άλλων Εταιρειών

Κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόμενης χρήσης ο Όμιλος προέβη στις ακόλουθες αποφάσεις και ενέργειες:

Στρατηγική Συμφωνία με ENDESA

– Την 28η Μαρτίου, η Εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και η «ENDESA Europa», ανακοί-
νωσαν τη σύναψη στρατηγικής συμμαχίας. Στο νέο εταιρικό σχήμα, η «ENDESA Europa» θα κατέχει ποσοστό 
50,01% και η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ το υπόλοιπο 49,99%. Βάσει της συμφωνίας ο Όμιλος 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα εισφέρει το σύνολο των ενεργειακών περιουσιακών του στοιχείων, θερμικά, ανανεώσιμα 
καθώς και τις διαθέσιμες άδειες, ενώ η ENDESA θα εισφέρει ποσό ανάλογο της αποτίμησης που θα συμφω-
νηθεί για τα περιουσιακά αυτά στοιχεία σε μετρητά. Το ποσό που αρχικά έχει συμφωνηθεί σαν αποτίμηση του 
συνόλου των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ανέρχεται σε € 600 εκ. Στους σκοπούς της 
νέας Εταιρείας περιλαμβάνονται η κατασκευή, ανάπτυξη και λειτουργία θερμικών σταθμών ενέργειας (φυσικό 
αέριο και άνθρακας), ανανεώσιμων έργων (αιολικά, υδροηλεκτρικά και φωτοβολταϊκά πάρκα), όπως επίσης και 
η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και εκπομπών CO2.

Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία εισφέρονται από τον Όμιλο στο νέο εταιρικό σχήμα περιλαμβάνουν: 

  Ένα σταθμό συμπαραγωγής ισχύος 334MW, του οποίου αναμένεται η έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας

  Έναν υπό κατασκευή σταθμό παραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 430MW, 
ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2009

  Έναν υπό ανάπτυξη σταθμό παραγωγής συνδυασμένου κύκλου στην Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου με 
καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 425MW, ο οποίος θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2009

  Παραγωγική δυνατότητα ισχύος άνω των 1000MW σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

   Ένα νέο ανθρακικό σταθμό ισχύος 600MW

  Επιπρόσθετα, η νέα Εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει άδεια εμπορίας 310 MW, νέες άδειες παραγω-
γής για σταθμούς συνδυασμένου κύκλου από φυσικό αέριο και ανθρακικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή.

– Στα πλαίσια της ανωτέρω συνεργασίας, η διοίκηση του Ομίλου αποφάσισε να εφαρμόσει άμεσα το επενδυτι-
κό της σχέδιο για την κατασκευή και λειτουργία ενός εμπορικού ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας. Την κατασκευή και λειτουργία του Εμπορικού Ανεξάρτητου Σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 430 MW ανέλαβε αρχικά η θυγατρική εταιρεία του ομίλου MPGS, η οποία 
έχει λάβει όλες τις απαραίτητες Άδειες και εγκρίσεις ώστε να ξεκινήσει άμεσα την κατασκευή και στη συνέ-
χεια μεταβιβάστηκαν στην ENDESA Hellas απόρροια της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης της συμφωνίας την 
23.07.2007. Ο σταθμός αυτός είναι τεχνολογίας συνδυασμένου κύκλου και θα λειτουργεί με φυσικό αέριο. Ο 
Εμπορικός Σταθμός Αγίου Νικολάου, θα παράγει ετησίως περίπου 2500 GWh τις οποίες θα διαθέτει στην αγορά 
χονδρικής ηλεκτρικού ρεύματος, σε προμηθευτές και επιλέγοντες πελάτες ενώ η συνολική επένδυση αναμέ-
νεται να υπερβεί τα € 215 εκ. Η μονάδα ισχύος 430 MW θα κατασκευαστεί δίπλα ακριβώς από το Σταθμό 
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας. Ο αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου μήκους 29 χιλιομέτρων και 

3. Σημαντικά Στοιχεία για την Εταιρεία
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διαμέτρου 20 ιντσών, ο οποίος θα προμηθεύει και τους δύο σταθμούς, έχει ολοκληρωθεί από τον Αύγουστο 
του 2007. Οι ανωτέρω επενδύσεις ενσωματώθηκαν στο ενεργητικό της ENDESA HELLAS, με την ολοκλήρωση 
της πρώτης φάσης της συμφωνίας μεταξύ του Ομίλου και της ENDESA EUROPA την 23.07.2007.
– Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σε συνεργασία με την «ENDESA Europa» ανακοίνωσαν την 
28.03.2007 την κατάθεση Αίτησης για Άδεια Παραγωγής Ανθρακικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
600 MW. Η συνολική επένδυση για το σταθμό, συμπεριλαμβανομένων και των έργων υποδομής, εκτιμάται ότι 
θα ανέλθει σε € 890 εκ. 

– Στα πλαίσια της παραπάνω συμφωνίας, οι Γενικές Συνελεύσεις των εταιρειών «ENDESA Hellas», «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙ-
ΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» 
αποφάσισαν την 10.07.2007 τη συγχώνευση δια απορροφήσεως των «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΗΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» από την «ENDESA Hellas». Η 
σχέση ανταλλαγής προέκυψε με βάση τη συμφωνηθείσα αποτίμηση των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων 
των «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» η οποία ανήλθε σε € 145 εκ. Η εν λόγω συγχώνευση, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
10728/25.07.2007 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών / Νότιος Τομέας την 25.07.2007, αποτελεί την πρώτη φάση 
της εισφοράς των ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στην κοινή εταιρεία ENDESA 
Hellas.

Εταιρικοί Μετασχηματισμοί Ομίλου

– Στο ίδιο πλαίσιο, η Διοίκηση της Εταιρείας την 28.03.2007 ανακοίνωσε την απόφαση για την έναρξη μετα-
σχηματισμών και εταιρικών αναδιαρθρώσεων προκειμένου να αξιοποιηθούν τα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία 
του Ομίλου με τον πλέον επωφελή τρόπο με γνώμονα τη μεγιστοποίηση των ωφελειών του Ομίλου σε επίπεδο 
μητρικής, θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών και κατ΄ επέκταση όλων των μετόχων του. Συγκεκριμένα, 
τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.» και «ΔΕΛΤA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» την 28.03.2007 αποφάσισαν:

α) την απόσχιση των κλάδων: (ι) παραγωγής, κατασκευής και εμπορίας αλουμίνας, αλουμινίου μεταλλευτικών 
υλικών και μετάλλων της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.» (ιι) Κατασκευών Μηχαν/κού εξοπλισμού, 
μηχ/των και μεταλλικών κατασκευών της «ΔΕΛΤΑ PROJECT» και (ιιι) Κατασκευής Ολοκλ/νων έργων “turn key 
projects” στους τομείς της βιομηχανίας και ενέργειας» της ίδιας εταιρείας και εισφοράς τους σε 100% μη ει-
σηγμένες θυγατρικές εταιρείες τους,

β) την έναρξη συγχώνευσης δι’ απορρόφησης των «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.» και «ΔΕΛΤA ΜΗ-
ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 

Την 22.06.2007 εγκρίθηκε από τη Νομαρχία Αθηνών η απόσχιση των κλάδων της «ΔΕΛΤA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»: 
(i) κατασκευή μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και μεταλλικών κατασκευών και (ii) κατασκευή ολο-
κληρωμένων έργων στους τομείς της βιομηχανίας και ενέργειας και η εισφορά τους στην κατά 100% θυγα-
τρική της εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» όπως απεικονίζονται στη  
Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού με ημερομηνία κατάρτισης της 31.03.2007 (Γενική Συνέλευση Μετόχων 
30.05.2007).

Την 23.07.2007, εγκρίθηκε από τη Νομαρχία Αθηνών, η συγχώνευση με απορρόφηση των 100% θυγατρικών 
εταιρειών της, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ από την ΕNDESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 
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Επιπρόσθετα, την 10.08.2007 εγκρίθηκε από τη Νομαρχία Αθηνών η απόσχιση του κλάδου παραγωγής, κα-
τασκευής, εμπορίας αλουμίνας, αλουμινίου, μεταλλευτικών υλικών και μετάλλων και η εισφορά των περι-
ουσιακών στοιχείων του κλάδου αυτού στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.», όπως 
απεικονίζονται στη  Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού με ημερομηνία κατάρτισης της 31.03.2007 (Γενική 
Συνέλευση Μετόχων 23.07.2007).

Την 18.06.2007 τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», «ΑΛΟΥ-
ΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.» και «ΔΕΛΤA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ενέκριναν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευ-
σης με απορρόφηση της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.» και «ΔΕΛΤA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» από την ΜΥ-
ΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». 
Την 03.09.2007 εγκρίθηκε η τριπλή συγχώνευση των εταιρειών «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», 
«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.» και «ΔΕΛΤA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» από τις Γενικές Συνελεύσεις τους ενώ 
την 28.09.2007, η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοίνωσε ότι καταχωρήθηκε στο Μητρώο 
Ανωνύμων Εταιρειών η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση δια απορ-
ρόφησης των εταιρειών «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.» και «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» από την Εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Όσον αφορά στις σχέσεις ανταλλαγής, όπως αυτές επιβεβαιώθηκαν ως προς το εύλογο και δίκαιο από τρία (3) 
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, ALPHA BANK - EUROBANK - NBGI, είχαν ως εξής:
– για τους μετόχους της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» 1 νέα για κάθε μια παλαιά μετοχή, νέας όμως ονομαστικής 
αξίας € 2,55,

– για τους μετόχους της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.» 2,529 μετοχές της παλαιάς εταιρείας για κάθε 
μια νέα μετοχή, ονομαστικής αξίας € 2,55,

– για τους μετόχους της «ΔΕΛΤA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙ-
ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» 5,296 μετοχές της παλαιάς εταιρείας για κάθε μια νέα 
μετοχή, ονομαστικής αξίας € 2,55,

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης προτάθηκε και εγκρίθηκε στη Γενική Συνέλευση των Μετό-
χων της 03.09.2007 αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού πόσου € 99.891.977,10 ή 8.187.182 νέες μετοχές. 
Συνεπώς το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται στο ποσό των € 124.204.181,10 διαιρούμενο 
πλέον σε 48.707.522 κοινές μετοχές με νέα ονομαστική αξία € 2,55.

Στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» θα αντιστοιχούν: 

  στους παλαιούς μετόχους της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 40.520.340 μετοχές, ή ποσο-
στό 83,19%

  στους παλαιούς μετόχους της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.» (πλην της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙ-
ΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ») 7.326.542 μετοχές, ή ποσοστό 15,04% και 

  στους παλαιούς μετόχους της «ΔΕΛΤA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩ-
ΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», (πλην της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ») 860.640 μετοχές, ή ποσοστό 1,77%

Συμμετοχές σε Διαγωνισμούς και Έργα

– Την 1η Ιουνίου 2007, η Εταιρεία, ανακοίνωσε ότι στα πλαίσια του διαγωνισμού που έχει προκηρύξει η Αρχή 
Ιδιωτικοποιήσεων της Δημοκρατίας της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης για την ιδιωτικοποίηση της Aluminij d.d. Mostar, 
η αρμόδια επιτροπή αφού εξέτασε το σύνολο των μη δεσμευτικών προσφορών οι οποίες υποβλήθηκαν, κα-
τέληξε στην επιλογή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ως μία εκ των τεσσάρων εταιρειών που θα συμμετάσχουν στην 
επόμενη φάση του διαγωνισμού. Η Aluminij d.d. Mostar αποτελεί το δεύτερο, μετά την Αλουμίνιο της Ελλάδος, 
παραγωγό πρωτογενών προϊόντων αλουμινίου στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Η συνολική παραγω-
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γική δυναμικότητα της ηλεκτρόλυσης ανέρχεται σε 130.000 τόνους, εκ των οποίων το 86% των προϊόντων της 
διατίθενται στη διεθνή αγορά. Η Aluminij d.d. Mostar απασχολεί 910 εργαζομένους και ο κύκλος εργασιών για 
το 2006 ανέρχονταν σε περίπου $ 256,4 εκατομμύρια. Το ενδιαφέρον της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. για την εξαγορά 
του 88% του μετοχικού κεφαλαίου της Aluminij d.d. Mostar είναι εναρμονισμένο με την ευρύτερη στρατηγική 
ανάπτυξης του Ομίλου στον τομέα των βασικών μετάλλων. Πρόθεση του Ομίλου είναι η περαιτέρω ενδυνά-
μωση της Aluminij d.d. Mostar και η διασφάλιση μέσω διαρκών επενδύσεων και μεταφοράς τεχνογνωσίας της 
μακροχρόνιας βιωσιμότητάς της υπό ιδιωτικοποίηση εταιρείας. 
Την 24.09.2007, η Εταιρεία, στα πλαίσια της συμμετοχής της στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης της εταιρείας 
Aluminij d.d Mostar υπέβαλε την δεσμευτική πρόταση για την εξαγορά του 88% των μετοχών αυτής.

– Στις 23 Ιανουαρίου 2007 η ΜΕΤΚΑ προχώρησε σε σύναψη συμβολαίου με την εταιρεία “ΤΗΕ KARACHI 
ELECTRIC SUPPLY CORPORATION Ltd” (KESC), για τη μελέτη, προμήθεια και θέση σε λειτουργία του σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 220MW στο Καράτσι του Πακιστάν. Για το έργο αυτό η ΜΕΤΚΑ συνερ-
γάστηκε με την General Electric Co., η οποία θα είναι ο προμηθευτής των αεροστροβίλων και την “ISTROENERGO 
GROUP Inc” (IEG) Σλοβακίας, η οποία θα είναι ο προμηθευτής του λέβητα ανάκτησης θερμότητας. Το ύψος του 
συμβολαίου ανέρχεται στο ποσό των € 110 εκ. Στο σχεδιασμό του σταθμού υπάρχει πρόβλεψη για επέκταση 
και αύξηση της ισχύος μέχρι τα 250 MW. Σύμφωνα με τους μετριότερους υπολογισμούς, υπολογίζεται ότι μέσα 
στην επόμενη δεκαετία θα προστεθούν στο υπάρχον σύστημα 15.500 MW, εκ των οποίων 9.500 MW με καύ-
σιμο φυσικό αέριο. Μεγάλο μέρος από την κατασκευή της θερμικής αυτής ισχύος θα διεκδικήσει η ΜΕΤΚΑ, με 
την προϋπόθεση της επιτυχούς, και εντός των χρονικών ορίων που έχουν συμφωνηθεί, περάτωσης του έργου. 

– Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (Δ.Ε.Η)», με την από 
24.07.2007 απόφαση του, επικύρωσε τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού ΔΜΚΘ – 11 61 701 / 30.11.2006, για 
την εκτέλεση του Έργου «ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ – Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε λει-
τουργία Μονάδας Νο.5, Συνδυασμένου Κύκλου Καθαρής Ισχύος 370/420 MW, με Καύσιμο Φυσικό Αέριο» και 
απέστειλε στην τεχνικά αποδεκτή μειοδότρια θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΜΕΤΚΑ, επιστολή ανάθεσης με 
ημερομηνία 24.07.2007. 
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της επιστολής ανάθεσης, το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε € 219.160 χιλ. και η 
προβλεπόμενη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου σε 27 ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης, η οποία υπεγράφη την 17.10.2007.

Εξέλιξη Φορολογικών Ελέγχων

Ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2005 και 2006 για την μητρική Εταιρεία ολοκληρώθηκε την 27.09.2007 
και το ποσό της διαφοράς που προέκυψε ανήλθε σε € 7.323 χιλ., ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2006 
για την εταιρεία «ΔΕΛΤA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑ-
ΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ολοκληρώθηκε την 28.09.2007 και το ποσό της διαφοράς που 
προέκυψε ανήλθε σε € 35 χιλ και ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2006 για την εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.» ολοκληρώθηκε την 31.07.2007 και το ποσό της διαφοράς που προέκυψε ανήλθε σε 
€ 1.526 χιλ.

3.3 Ενδεχόμενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις

Πληροφορίες Σχετικά με Ενδεχόμενες Απαιτήσεις

Με αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου έκλεισε η υπόθεση αποζημίωσης του Ομίλου από τον Οργανισμό 
Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) για την υπόθεση της επένδυσης στο Κοσσυφοπέδιο. Το ποσό που 
επιδικάστηκε υπέρ της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ανέρχεται σε € 30,5 εκ. συνυπολογιζόμενου του κεφαλαίου, τόκων, 
δικαστικών και άλλων εξόδων και μέχρι την 31.12.2007 είχε εισπραχθεί στο σύνολό του.

Πληροφορίες Σχετικά με Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις

Το 1998 η Εταιρεία σύναψε με την ρουμανική κρατική υπηρεσία ARSA σύμβαση για την απόκτηση της πλειο-
ψηφίας των μετοχών της πρώην κρατικής εταιρείας με την επωνυμία SOMETRA SA. H συγκεκριμένη σύμβαση 
προέβλεπε την υποχρέωση της εταιρείας να προβεί για τα έτη 1999-2003 σε επενδύσεις στον τομέα της τεχνο-
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λογίας και του περιβάλλοντος. Η σύμβαση προέβλεπε ρήτρα διαιτησίας για την επίλυση τυχόν διαφορών. Η 
ως άνω κρατική υπηρεσία ARSA επικαλούμενη παραβίαση των όρων της σύμβασης και ειδικότερα των επενδυ-
τικών υποχρεώσεων της Εταιρείας έχει εγείρει ενώπιον διαιτητικού δικαστηρίου αγωγή ζητώντας την καταβολή 
ποινικής ρήτρας λόγω μη εμπρόθεσμης εκπλήρωσης των επενδυτικών υποχρεώσεων για τα έτη 2001 – 2003. 
Το διαιτητικό δικαστήριο έχει ήδη υπεισέλθει στην ουσία της διαφοράς και η διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι 
δεν αναμένεται να προκύψει ουσιώδης υποχρέωση πέραν του ποσού των $1.643 χιλ. το οποίο και θεωρεί ότι 
αποτελεί μια ρεαλιστική προσέγγιση για χρηματική οφειλή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ από τα παραπάνω κονδύλια και 
σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου. Το ποσό αυτό έχει ήδη περιληφθεί στις προβλέψεις του Ομίλου και 
έχει επηρεάσει τα αποτελέσματα της χρήσης 2006.

Δεν υπάρχουν λοιπές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν 
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου.

3.4 Λοιπές Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις

Υπάρχουν απαιτήσεις ύψους € 1,4 εκ. οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της τελικής επεξεργασίας από τις ασφα-
λιστικές εταιρείες για την ανακοίνωση του αποτελέσματος. 

Η Εταιρεία επιπλέον έχει υποβάλλει προς τους πελάτες της, απαιτήσεις ύψους περίπου € 800 χιλ. για εξωσυμ-
βατικές εργασίες που έχουν εκτελεστεί σε διάφορα έργα.

3.5 Αγορά Ιδίων Μετοχών

Ολοκληρώθηκε την 06.06.2007 η τρίτη φάση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της Εταιρείας με την 
απόκτηση 1.096.293 μετοχών της μέσω του ΧΑ με μέση τιμή κτήσης € 35,27 στα πλαίσια της από 16.02.2007 
απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόμενης περιόδου απέ-
κτησε συνολικά 2.098.171 μετοχές με μέση τιμή € 34,18. Ταυτόχρονα δε έληξε το δωδεκάμηνο πρόγραμμα 
αγοράς ιδίων μετοχών όπως αυτό ορίσθηκε με την από 14.06.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της. 

To Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 07.12.2007, αποφάσισε την έναρξη του προγράμματος απόκτησης 
ιδίων μετοχών σε εφαρμογή της από 07.12.2007 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Η Εταιρεία θα 
προβεί κατά το χρονικό διάστημα από 13.12.2007 έως 06.12.2009 σε αγορά μέχρι 2.522.461 ιδίων μετοχών με 
κατώτατο όριο τιμής αγοράς € 5 και ανώτατο € 60. Η Εταιρεία κατά την 31.12.2007 κατέχει συνολικά 5.635.898 
ίδιες μετοχές (αναμορφωμένο μετά το spilt των μετοχών), οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,82% του νέου 
μετοχικού της κεφαλαίου.
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4.1 Γενικές Πληροφορίες

Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ιδρύθηκε το 1990 (ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. 
4422/20.12.1990). Έδρα της Εταιρείας ορίστηκε αρχικά ο Δήμος Αθηναίων, Παπαδιαμαντοπούλου 6, Αθήνα. Το Φε-
βρουάριο του 1993, η έδρα της μεταφέρθηκε στο Δήμο Κηφισιάς, Γεωργαντά 11, Κηφισιά (ΦΕΚ 447/10.02.93), ενώ 
το 1999 η έδρα της Εταιρείας μεταφέρθηκε στον Παράδεισο Αμαρουσίου, Πατρόκλου 5-7, τηλ. 210 - 68 77 300 
(ΦΕΚ. 6355/3.8.99). Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Διεύθυνση Ανωνύμων Eταιρειών και Πίστεως, με αριθμό μητρώου 23103.06/Β/90.26. Η διάρκειά της έχει οριστεί 
σε 50 χρόνια και το αρχικό μετοχικό κεφάλαιό της ανερχόταν σε δρχ. 400.000.000 (€ 1.173.881,14) ολοσχερώς 
καταβεβλημένο και διαιρούμενο σε 400.000 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. (€ 2,93) η κάθε μία.

Σκοπός της Εταιρείας είναι: 
α.  Η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, η ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής 

μορφής, ο έλεγχος και η διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και η εκποίηση των ανωτέρω συμμε-
τοχών. 

β.  Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών προς οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στους τομείς της ορ-
γάνωσης, διοίκησης και διεύθυνσης επιχειρήσεων, διαχείρισης κινδύνων, συστημάτων πληροφορικής,  χρη-
ματοοικονομικής διαχείρισης καθώς και σε θέματα φορολογικά και λογιστικά, βραχυπρόθεσμου και στρα-
τηγικού προγραμματισμού συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μελετών, συγκέντρωσης, επεξεργασίας, 
καταγραφής και διατήρησης στοιχείων και πληροφοριών και η διάθεση αυτών με κέρδος.

γ.  Η Εταιρεία δύναται να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων με τα οποία έχει συ-
ναλλαγές και εφ’ όσον τούτο εξυπηρετεί τον εταιρικό σκοπό. 

δ. Η αγορά, ανέγερση και μεταπώληση ακινήτων.

Για να μπορέσει η Εταιρεία να πετύχει τους πιο πάνω σκοπούς μπορεί:
α.  Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 
β.  Να παίρνει μέρος σε κάθε είδους διαγωνισμούς, πλειστηριασμούς κ.λ.π., μειοδοτικούς ή πλειοδοτικούς. 
γ. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που έχει ίδιο ή παρεμφερή σκοπό οιουδήποτε εταιρικού τύπου.
δ. Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 
ε. Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
στ. Να αντιπροσωπεύει, εκπροσωπεί και διαχειρίζεται ή και να αποκτά στο σύνολό της ή κατά ένα μόνο μέρος 
της οποιαδήποτε επιχείρηση φυσικού ή νομικού προσώπου Ελληνική ή ξένη, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.»

4.2 Ιστορικό

Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» αποτελεί σήμερα έναν από τους μεγαλύ-
τερους 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 όρα-
μά του να αποτελέσει τον ισχυρό και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό Όμιλο της «βαριάς βιομηχανίας».

Σ’ αυτή την κατεύθυνση, τα κύρια βήματα στην ανάπτυξη και εξέλιξη του Ομίλου είχαν ως εξής :

Από το 1991 έως το 1994, μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, συγκεντρώθηκαν στη μητρική Εταιρεία όλες οι 
δραστηριότητες των θυγατρικών επιχειρήσεων και το 1995 η Εταιρεία εισήλθε στο ΧΑ. 
Κατά την περίοδο 1996 – 1997 ο Όμιλος, με τη σύναψη στρατηγικών συμφωνιών συνεργασίας με κορυφαία 

4.  Πληροφορίες για τη 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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μεταλλουργικά συγκροτήματα χαλκού, ψευδαργύρου, μολύβδου και αλουμινίου των χωρών της Βαλκανικής, 
ισχυροποίησε τη θέση του στις διεθνείς αγορές μετάλλων. 

Το διάστημα 1998 – 1999, με την εξαγορά του μεταλλουργικού συγκροτήματος επεξεργασίας ψευδαργύρου 
και μολύβδου, SOMETRA S.A. στη Ρουμανία, ο Όμιλος εδραίωσε την ηγετική του θέση στην παραγωγή των 
βασικών μετάλλων. 

Επιπλέον, το 1999 με την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου της ΜΕΤΚΑ Α.Ε., του μεγαλύτερου μεταλλοκατασκευ-
αστικού συγκροτήματος της Ελλάδας, ο Όμιλος διευρύνει ουσιαστικά τη δραστηριότητά του. Η Εταιρεία διαθέτει 
τεράστια εμπειρία και σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα της ενέργειας και στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται σε 
θέματα κατασκευών και συντήρησης με κορυφαίες επιχειρήσεις στη χώρα μας όπως η ΔΕΗ. Επιπλέον, η ΜΕΤΚΑ 
Α.Ε., διαθέτει σημαντικό εξοπλισμό, ενώ, μέσω της συμμετοχής της σε αμυντικά προγράμματα, κατατάσσεται 
μεταξύ των βιομηχανιών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με μεγάλη εξειδίκευση σε σύνθετες και υψηλής ποιό-
τητας κατασκευές. 

Το 2000, ο Όμιλος εξαγόρασε το 43% της κρατικής βιομηχανίας οχημάτων ΕΛΒΟ Α.Β.Ε., μέσω ιδιωτικοποίησης 
και ταυτόχρονα ανέλαβε τη διοίκηση με στόχο την εξυγίανση και τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής, με τα 
κριτήρια του ελεύθερου ανταγωνισμού, επιχείρησης. Την τετραετία 2001 - 2005 η Εταιρεία παρουσίασε κερδο-
φορία αναστρέφοντας τη μακροχρόνια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων. 

Το 2001 επίσης, ο Όμιλος Μυτιληναίος εισήλθε στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας δρομολογώ-
ντας ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων ύψους € 300 εκατ. Στόχος ήταν η αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
που διαμορφώνονται στην Ελλάδα με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. 
Για το σκοπό μάλιστα αυτό, ο Όμιλος ίδρυσε 2 νέες εταιρείες και συγκεκριμένα τη Μυτιληναίος Παραγωγή και 
Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. και τη Μυτιληναίος Αιολική Ενεργειακή Ελλάδος Α.Ε. 

Επιπρόσθετα, τον Μάρτιο του 2005, η Μυτιληναίος Α.Ε. – Όμιλος Επιχειρήσεων ανακοίνωσε την ολοκλήρωση 
της εξαγοράς του πλειοψηφικού ποσοστού που κατείχε η Alcan Inc. στην Αλουμίνιον της Ελλάδος Α.Ε. 

Η εξαγορά της Αλουμίνιον της Ελλάδος Α.Ε., ενός από τα μεγαλύτερα μεταλλευτικά, μεταλλουργικά και βιο-
μηχανικά συγκροτήματα της Ελλάδας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ομίλου 
Επιχειρήσεων Μυτιληναίος Α.Ε. 

Τέλος, το 2007 μετά από συμφωνία με τον ισπανικό κολοσσό ενέργειας Endesa Europa δημιουργείται η Endesa 
Hellas, αποτελώντας το μεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό ενέργειας στον Ελλάδικό χώρο. 

4.3 Αντικείμενο Εργασιών - Κυριότερα Γεγονότα κατά το 2007 

Οι τομείς δραστηριότητας του Ομίλου Μυτιληναίος είναι οι: Μεταλλουργία και Μεταλλεία, Ενέργεια, Έργα 
(EPC).

4.3.1 Τομέας Μεταλλουργίας και Μεταλλείων 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.

Το 2007 αποτέλεσε για την Αλουμίνιον Α.Ε., όπως και για τον Όμιλο Επιχειρήσεων Μυτιληναίος, μια χρονιά 
πραγματοποίησης σημαντικών μετασχηματισμών, με την απόσχιση και απορρόφηση του κλάδου παραγωγής, 
κατασκευής, εμπορίας αλουμίνας, αλουμινίου, μεταλλευτικών υλικών, μετάλλων και παραγωγής και εμπορίας 
ηλεκτρικής ενέργειας (στο εξής αναφερόμενου ως κλάδου) της «Αλουμίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε.». 
Μετά την έντονα πλεονασματική χρονιά 2006, στην διάρκεια του 2007 η παγκόσμια αγορά αλουμίνας ήταν 
σχετικά ισορροπημένη. Ελαφρά πλεονασματική κατά το 1ο μισό, έγινε ελαφρά ελλειμματική στο 2ο εξάμηνο.
Συνολικά η παγκόσμια παραγωγή μεταλλουργικής αλουμίνας έφθασε το 2007 τους 74,3mt (+6mt ή +9% σε 
σχέση με το 2006), ενώ η αντίστοιχη ζήτηση έφθασε τους 74,5mt (+8,3mt ή +13% σε σχέση με το 2006). 
Σχεδόν το σύνολο της αύξησης της παραγωγής οφείλεται στην Κίνα (+48% σε σχέση με το 2006) που είναι 
πλέον η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα αντιπροσωπεύοντας το 27% της συνολικής παραγωγής.
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Την απότομη αύξηση των τιμών spot στο τέλος 2006, αρχές 2007, που από τα 200 $/t πλησίασαν τα 400 $/t, 
ακολούθησε για μερικούς μήνες μια περίοδος ύφεσης τόσο της ζήτησης όσο και των τιμών. Προς το τέλος 
του έτους άρχισε και πάλι σταδιακή ανάκαμψη της ζήτησης και των τιμών που συνεχίσθηκε και τους πρώτους 
μήνες του 2008.

Αν και η βιομηχανία της αλουμίνας υφίσταται σημαντικές πιέσεις από την αύξηση του κόστους παραγωγής σε 
παγκόσμια κλίμακα, οι μακροπρόθεσμες προοπτικές για την αγορά παραμένουν ιδιαίτερα θετικές, όπως προκύ-
πτει από τις εκτιμήσεις για την ζήτηση που είναι ευθέως ανάλογη με την παραγωγή αλουμινίου.
Βραχυπρόθεσμα ωστόσο, οι κίνδυνοι που αφορούν την παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου και συνδέονται 
κυρίως με προβλήματα στην ηλεκτροδότηση (Κίνα, Ν. Αφρική, Bραζιλία) μεταφράζονται σε ενδεχόμενο μείωσης 
της αντίστοιχης ζήτησης αλουμίνας και, κατά συνέπεια, των τιμών.

Κατά το 1o μισό του 2007, η χρηματιστηριακή τιμή του αλουμινίου παρέμεινε σχετικά σταθερή γύρω στα 2.700 
$/t. Ακολούθησε απότομη διόρθωση στα μέσα του καλοκαιριού και τα νέα επίπεδα τιμών που διαμορφώθηκαν 
διατηρήθηκαν μέχρι το τέλος του έτους.

Η εξέλιξη αυτή ήταν σχετικά ευθυγραμμισμένη με τα θεμελιώδη δεδομένα της παγκόσμιας αγοράς πρωτόχυ-
του αλουμινίου, για την οποία το 2007 αποδείχθηκε μια ελαφρά πλεονασματική χρονιά. Τον εξαιρετικά υψηλό 
ρυθμό αύξησης της ζήτησης που άγγιξε το 10% στα 38,2mt υπερκάλυψε ο ακόμη μεγαλύτερος ρυθμός της 
παραγωγής (+13% στα 37,8mt). Αμφότεροι οι εντυπωσιακοί αυτοί ρυθμοί αποδίδονται στην Κίνα που και στο 
χώρο του πρωτόχυτου αλουμινίου έχει πλέον καταστεί ο μεγαλύτερος παραγωγός και καταναλωτής.

Στις αρχές του 2008 οι τιμές του αλουμινίου εκτινάχθηκαν και πάλι με έναυσμα τα προβλήματα στην ηλεκτρο-
δότηση σε μεγάλες παραγωγικές περιοχές και την ανοδική κούρσα των τιμών του πετρελαίου. Στην έντονη νευ-
ρικότητα της αγοράς συντελούν επίσης το γενικότερο κλίμα οικονομικής αβεβαιότητας, η συνεχιζόμενη αύξηση 
του κόστους των πρώτων υλών και της παραγωγής γενικότερα, καθώς και η αποδυνάμωση του δολαρίου σε 
σχέση με τα άλλα βασικά νομίσματα.

Το 2007 η Αλουμίνιον ΑΕ διατήρησε τον Κύκλο Εργασιών της στα ίδια επίπεδα παρά την αρνητική εξέλιξη 
της ισοτιμίας του δολαρίου με το ευρώ η οποία κυμάνθηκε από 1,30 στην αρχή της περιόδου σε 1,46 στο 
τέλος της, μεταβολή η οποία επέδρασε αρνητικά στον Κύκλο Εργασιών. Τα αποτελέσματα προ φόρων τόκων 
και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων εμφανίζονται μειωμένα κατά 33,09% σε σχέση με το 2006 λόγω των 
σημαντικά αυξημένων τιμών των Α’ Υλών και ιδιαίτερα του κόστους πετρελαίου, των μεταφορικών καθώς και 
της αποδυνάμωσης του δολαρίου έναντι του ευρώ. Εξίσου σημαντική μείωση παρατηρείται στα αποτελέσματα 
μετά από φόρους, κατά 44,91% σε σχέση με το 2006.

Η παραγωγή της ένυδρης αλουμίνας το 2007 ανήλθε σε 788,9 χιλ. τόνους έναντι 780 χιλ. τόνων το 2006, 
ενώ η παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου ανήλθε το 2007 σε 166,0 χιλ. έναντι 165,0 χιλ. τόνων το 2006. Οι 
πωλήσεις άνυδρης αλουμίνας το 2007 ανήλθαν σε 444,8 χιλ. τόνους έναντι 443,6 χιλ. τόνων το 2006 ενώ οι 
πωλήσεις προϊόντων αλουμινίου το 2007 ανήλθαν σε:

– 118,8 χιλ. τόνους σε κολόνες έναντι 111,7 χιλ. τόνων το 2006.

– 46,0 χιλ. τόνους σε πλάκες έναντι 47,7 χιλ. τόνων το 2006.

– 1,3 χιλ. τόνους σε χελώνες έναντι 3,8 χιλ. τόνων το 2006.

Το αναγγελθέν πρόγραμμα επενδύσεων ύψους € 260 εκ. για την τριετία 2006-2008 υλοποιείται σύμφωνα με 
τις προβλέψεις. Η ανέγερση του σταθμού Συμπαραγωγής Θερμικής Ενέργειας έχει ολοκληρωθεί. Ολοκληρώθη-
κε επίσης η πρώτη φάση της επένδυσης Wagstaff για την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της παραγωγής 
κολωνών αλουμινίου και ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η δεύτερη φάση της επένδυσης, έχει ξεκινήσει η υλοποίηση 
της επένδυσης για την αύξηση της παραγωγής της Ηλεκτρόλυσης, ενώ παράλληλα προχωρά η μελέτη για την 
επέκταση της δυναμικότητας παραγωγής αλουμίνας από 0,8 σε 1,1 εκ. τόνους ετησίως.
Το 2008 αναμένεται να είναι μια σχετικά δύσκολη χρονιά για την Μεταλλουργία λόγω των σημαντικά αυξη-
μένων τιμών των Α’ Υλών, των μεταφορικών καθώς και της αποδυνάμωσης του δολαρίου έναντι του ευρώ 
που αντισταθμίζει τις υψηλές τιμές του αλουμινίου σε $/t. Τέλος η ζήτηση στις αγορές που δραστηριοποιείται 
η Αλουμίνιον ΑΕ παρουσιάζει φυσιολογική μεν, αισθητή δε, πτώση, που αναμένεται να ανακάμψει σταδιακά 
από το μέσον του έτους και μετά.
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ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. 

Το 2007 αποτέλεσε και για την Δελφοί – Δίστομον Α.Μ.Ε. μια σημαντική χρονιά πραγματοποίησης μετασχημα-
τισμών, κατά την οποία ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της Αλουμίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε. 
από την Μυτιληναίος Α.Ε. και πλέον ο βασικός μέτοχος της εταιρείας είναι η Μυτιληναίος Α.Ε. 
Οι πωλήσεις βωξίτη ανήλθαν στους 725.934 tn έναντι 887.347 tn της χρήσης 2006, παρουσίασαν δηλαδή 
μείωση κατά 18,19%. Η μεταβολή αυτή οφείλεται στη μειωμένη ζήτηση βωξίτη από το εργοστάσιο Αλουμίνας 
– Αλουμινίου της Αλουμίνιον Α.Ε. 

Η παραγωγή βωξίτη προήλθε αποκλειστικώς από υπόγεια εργοτάξια και έφθασε τους 744.889 tn έναντι 842.269 
tn κατά το 2006, δηλαδή παρουσίασε μείωση κατά 11,56%.
Για την χρήση 2008 προβλέπονται πωλήσεις βωξίτη 740.000 tn αυξημένες κατά 1,20% σε σχέση με το 2007, 
λόγω αυξημένης ζήτησης βωξίτη από το εργοστάσιο Αλουμίνας – Αλουμινίου της Αλουμίνιον Α.Ε.

SOMETRA

Κατά το 2007, ο Όμιλος προέβη σε επενδύσεις ύψους $ 3 εκ. και στη βιομηχανική μονάδα παραγωγής ψευ-
δαργύρου και μολύβδου στη Copsa Mica της Ρουμανίας. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος και το 2006 προέβηκε σε 
σημαντικές επενδύσεις ύψους $ 6 εκ., με τις οποίες αναβαθμίστηκαν οι εγκαταστάσεις, βελτιώθηκε η προστασία 
του περιβάλλοντος και αυξήθηκε η παραγωγική δυναμικότητα του εργοστασίου, σε 62 χιλ. τόνους ψευδαργύ-
ρου και 18 χιλ. τόνους μολύβδου, ετησίως. Αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία σήμερα λόγω των υψηλών τιμών 
των μετάλλων στις διεθνείς αγορές.

Η παραγωγή ψευδαργύρου και μολύβδου κατά το 2007 ήταν αυξημένη σε σύγκριση με το 2006, όπου και 
ξεκίνησαν τα έργα αναβάθμισης και ανήλθε σε 58 χιλ. τόνους (2006: 40 χιλ. τόνους) και σε 15 χιλ. τόνους 
(2006: 10 χιλ. τόνους) αντιστοίχως.

4.3.2 Τομέας Ενέργειας

Το 2007 αποτέλεσε για τον Όμιλο Επιχειρήσεων Μυτιληναίος μια ιδιαιτέρως σημαντική χρονιά με την επίτευξη 
στρατηγικής συμμαχίας στην Ελλάδα με τον Ισπανικό ενεργειακό κολοσσό ENDESA, η οποία θα επεκταθεί στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η νέα εταιρεία, με τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη παραγωγική δυνατότητα ισχύος και 
με ισορροπία σε θερμικές ανανεώσιμες πηγές, θα αποτελέσει το μεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό ενέργειας 
στην Ελλάδα. 

Οι οικονομικές δυνατότητες της νέας εταιρείας, η τεχνογνωσία της ENDESA (μία από της μεγαλύτερες ιδιωτικές 
πολυεθνικές εταιρείες, με παρουσία σε περισσότερες από 15 χώρες σε Ευρώπη, Αμερική και Αφρική), η βιο-
μηχανική διάσταση και καθοριστικός ρόλος της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, θα 
επιτρέψουν στη νέα εταιρεία να αντεπεξέλθει σε αυτό το φιλόδοξο επενδυτικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα. 
Πιο συγκεκριμένα την 28η Μαρτίου, η Εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και η «ENDESA 
Europa», ανακοίνωσαν τη σύναψη στρατηγικής συμμαχίας. Στο νέο εταιρικό σχήμα, η «ENDESA Europa» θα 
κατέχει ποσοστό 50,01% και η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ το υπόλοιπο 49,99%. Βάσει της 
συμφωνίας ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα εισφέρει το σύνολο των ενεργειακών περιουσιακών του στοιχείων, 
θερμικά, ανανεώσιμα καθώς και τις διαθέσιμες άδειες, ενώ η ENDESA θα εισφέρει ποσό ανάλογο της αποτίμη-
σης που θα συμφωνηθεί για τα περιουσιακά αυτά στοιχεία σε μετρητά. Το ποσό που αρχικά έχει συμφωνηθεί 
σαν αποτίμηση του συνόλου των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ανέρχεται σε € 600 εκ. 
Στους σκοπούς της νέας εταιρείας περιλαμβάνονται η κατασκευή, ανάπτυξη και λειτουργία θερμικών σταθμών 
ενέργειας (φυσικό αέριο και άνθρακας), ανανεώσιμων έργων (αιολικά, υδροηλεκτρικά και φωτοβολταϊκά πάρκα), 
όπως επίσης και η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και εκπομπών CO2.

Τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία εισφέρονται από τον Όμιλο στο νέο εταιρικό σχήμα περιλαμβάνουν: 

  Ένα σταθμό συμπαραγωγής ισχύος 334MW, του οποίου αναμένεται η έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας

  Έναν υπό κατασκευή σταθμό παραγωγής συνδυασμένου κύκλου στην περιοχή της Βοιωτίας με καύσιμο 
φυσικό αέριο ισχύος 430MW, ο οποίος θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2009
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  Έναν υπό ανάπτυξη σταθμό παραγωγής συνδυασμένου κύκλου στην Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου με 
καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 425MW, ο οποίος θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2009

  Παραγωγική δυνατότητα ισχύος άνω των 1000MW σε ανανεώσιμα

  Μία άδεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 310MW

  Επιπρόσθετα, η νέα εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει νέες άδειες παραγωγής για σταθμούς συν-
δυασμένου κύκλου από φυσικό αέριο και ανθρακικές μονάδες αλλά και μονάδες ΑΠΕ (μέσω και υβριδικών 
σταθμών) στην ευρύτερη περιοχή.

Στα πλαίσια της ανωτέρω συνεργασίας, η διοίκηση του Ομίλου αποφάσισε να εφαρμόσει άμεσα το επενδυτικό 
της σχέδιο για την κατασκευή και λειτουργία ενός εμπορικού ανεξάρτητου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας. Την κατασκευή και λειτουργία του Εμπορικού Ανεξάρτητου Σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανέλαβε αρχικά η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ», η οποία έχει λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις, οι 
οποίες στη συνέχεια μεταβιβάστηκαν στην ENDESA Hellas απόρροια της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης της 
συμφωνίας. Ο σταθμός αυτός είναι τεχνολογίας συνδυασμένου κύκλου και θα λειτουργεί με φυσικό αέριο. 
Ο Εμπορικός Σταθμός Αγίου Νικολάου, θα παράγει ετησίως περίπου 2500 GWh τις οποίες θα διαθέτει στην 
αγορά χονδρικής ηλεκτρικού ρεύματος, σε προμηθευτές και επιλέγοντες πελάτες ενώ η συνολική επένδυση 
αναμένεται να υπερβεί τα € 240 εκ. Η μονάδα θα κατασκευαστεί δίπλα ακριβώς από το Σταθμό Συμπαραγωγής 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας. Ο αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου μήκους 29 χιλιομέτρων και διαμέτρου 20 
ιντσών, ο οποίος θα προμηθεύει και τους δύο σταθμούς έχει ολοκληρωθεί από τα τέλη του 2007. Οι ανωτέρω 
επενδύσεις ενσωματώθηκαν στο ενεργητικό της ENDESA HELLAS, με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της 
συμφωνίας μεταξύ του Ομίλου και της «ENDESA EUROPA» την 23.7.2007.

Με το έργο αυτό ο Όμιλος ολοκληρώνει την πρώτη φάση του Ενεργειακού Κέντρου Αγίου Νικολάου, το οποίο 
είχε παρουσιάσει το 2005. Το Ενεργειακό Κέντρο συνολικής ισχύος 760MW, χωροθετημένο στο νότιο σύστημα 
της χώρας, θα προσδώσει σταδιακά και μέχρι το 2009 πρόσθετη ισχύ στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας. Η 
συνολική ετήσια παραγωγή του αντιπροσωπεύει περίπου το 10% της συνολικής κατανάλωσης του διασυνδεδε-
μένου συστήματος και περίπου το 35% της κατανάλωσης της Αττικής. Με αυτή την έννοια θα σταθεροποιήσει 
το νότιο τμήμα του ηλεκτρικού συστήματος που ήδη είναι σημαντικά επιβαρημένο ενώ ταυτόχρονα θα μειώσει 
σημαντικά τον κίνδυνο black out.

Επι προσθέτως η Endesa Hellas προχώρησε μέσα στο έτος σε αίτηση ανανέωσης της άδειας εγκατάστασης για τα 
σταθμό παραγωγής ενέργειας στο Βόλο με καύσιμο φυσικό αέριο. Ο σταθμός θα είναι ισχύος 425MW και θα κα-
τασκευαστεί στη βιομηχανική περιοχή του Βόλου. Η πρώτη μελέτη βιωσιμότητας του εργοστασίου έχει γίνει από τη 
Γερμανική εταιρεία συμβούλων Fichtner και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την εταιρεία Exergia.

Η ΔΕΠΑ και η Endesa Hellas πρόκειται να συνεργαστούν για την κατασκευή ενός νέου αγωγού προς το σταθ-
μό, που θα οδηγήσει στην απόκτηση νέων πελατών φυσικού αερίου στην περιοχή και επίσης θα συνδράμει 
περαιτέρω στη βιομηχανική της ανάπτυξη.

Η Endesa Hellas, η οποία αποφάσισε επίσης να κατασκευάσει δύο ακόμα σταθμούς φυσικού αερίου παρόμοιας 
ισχύος την επόμενη πενταετία, αναζητά κατάλληλα σημεία και προετοιμάζει σχετικές προτάσεις. 

Αναμένεται ότι την επόμενη πενταετία η Endesa Hellas θα λειτουργεί πάνω από 1600 MW από σταθμούς φυ-
σικού αερίου και θα καταστεί ένας από τους μεγαλύτερους καταναλωτές του συγκεκριμένου καυσίμου για την 
παραγωγή ενέργειας στην Ελλάδα. 

Τέλος η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σε συνεργασία με την «ENDESA Europa» ανακοίνωσαν την 
28.03.2007 την κατάθεση Αίτησης για Άδεια Παραγωγής Ανθρακικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
600 MW. Η συνολική επένδυση για το σταθμό, συμπεριλαμβανομένων και των έργων υποδομής, εκτιμάται ότι 
θα ανέλθει σε € 890 εκ. 

Η ENDESA Hellas τοποθετείται στρατηγικά προωθώντας την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
στον ενεργειακό τομέα στην Ελλάδα, με τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη παραγωγική δυνατότητα ισχύος αλλά και 
με ισορροπία σε θερμικές και ανανεώσιμες πηγές. 
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Η εταιρεία έχει προχωρήσει ήδη στις πρώτες επιχειρηματικές κινήσεις της και στοχεύει το 2015 να έχει μερίδιο 
άνω του 16% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Με αρχικά κεφάλαια € 1,2 δις, θα αποτελέσει 
το μεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό ενέργειας στην Ελλάδα, με δυνατότητα επέκτασης και σε άλλες αγορές 
στη Ν.Α. Ευρώπη.

4.3.3 Τομέας Έργων (EPC)

Στον Τομέα Έργων (EPC) ο Όμιλος δραστηριοποιείται μέσω της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. και των θυγατρικών της. Κατά το 
2007 η ΜΕΤΚΑ δραστηριοποιήθηκε σημαντικά στους τομείς των ενεργειακών έργων, των αμυντικών έργων και 
των έργων υποδομής. 

Συγκεκριμένα, ο Όμιλος Επιχειρήσεων ΜΕΤΚΑ ανέλαβε ή συνέχισε από την προηγούμενη χρήση τα εξής 
έργα:

Κυριότερα Γεγονότα κατά το 2007 - Ανάπτυξη Νέων Δραστηριοτήτων

Κατά το 2007, η ΜΕΤΚΑ δραστηριοποιήθηκε σημαντικά στους τομείς των Ενεργειακών έργων, των Αμυντικών 
έργων και των έργων Υποδομής. Συγκεκριμένα, ο ΄Όμιλος Επιχειρήσεων ΜΕΤΚΑ ανέλαβε ή συνέχισε από την 
προηγούμενη χρήση τα εξής έργα:

Ενεργειακά Έργα

Ενεργειακά Έργα που συνεχίσθηκαν το 2007

ΑΗΣ Λαυρίου, Αττική

Η ΜΕΤΚΑ είχε ανακηρυχθεί μειοδότης στο σχετικό διαγωνισμό της ΔΕΗ και ανέλαβε ως EPC Contractor τη 
μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της Μονάδας V συνδυασμένου κύκλου επί 
ενός άξονα, ισχύος 377,66 MW, με καύσιμο φυσικό αέριο. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε στις 02.01.2004. 
Το συνολικό συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση του έργου ανέρχεται σε  € 194 εκατ.. Παράλληλα, υπεγράφη 
σύμβαση η οποία προβλέπει τη μακροχρόνια συντήρηση του αεριοστροβίλου κατ’ αρχάς για 6 χρόνια έναντι 
ποσού  € 19,8 εκατ. με δικαίωμα της ΔΕΗ να παρατείνει την ισχύ της σύμβασης για επιπλέον 6 έτη με συμ-
βατικό τίμημα € 18,9 εκατ.

Οι υποχρεώσεις της αναδόχου εταιρείας, περιελάμβαναν τα εξής: σχεδιασμό, μελέτη, βιομηχανοποίηση, κατα-
σκευή, προμήθεια, δοκιμές στα εργοστάσια, μεταφορά και αποθήκευση στον τόπο του έργου, συναρμολόγηση, 
εγκατάσταση, δοκιμές επί τόπου του έργου, θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, προμήθεια των ανταλλα-
κτικών, παροχή των πάσης φύσεως απαιτούμενων υπηρεσιών, τεχνικών και άλλων, ως και το σχεδιασμό, τη 
μελέτη και την κατασκευή των απαιτούμενων συναφών έργων πολιτικού μηχανικού καθώς και όλων των απαι-
τούμενων βοηθητικών εγκαταστάσεων, την καθαίρεση, αποξήλωση και απομάκρυνση παλαιών κατασκευών και 
εξοπλισμού, τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου στο σημείο παράδοσης από τη ΔΕΠΑ και τη σύνδεση 
με τον Υποσταθμό 400 kV.

Έργο πολύ σημαντικό, με μεγάλες και εξειδικευμένες απαιτήσεις και λόγω του ιδιαίτερα μικρού χρόνου εκτέλε-
σης, η Μονάδα V του ΑΗΣ Λαυρίου αποτέλεσε πρόκληση την οποία η ΜΕΤΚΑ αντιμετώπισε με το know how 
και την εμπειρία ανταγωνιστικής εταιρείας σε διεθνές επίπεδο, για έργα που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 
του ενεργειακού προβλήματος στη χώρα μας. H πρώτη έναυση της Μονάδας V πραγματοποιήθηκε εντός του 
Φεβρουαρίου 2006 και ακολούθησε στο τέλος Απριλίου 2006 η έναρξη εμπορικής λειτουργίας. Εντός του 2007 
υπογράφηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής. Κατά το 2007 και μέχρι το τέλος του Ιουνίου του 2008 
η Μονάδα βρίσκεται σε περίοδο εγγύησης.

Ο κύκλος εργασιών για το συγκεκριμένο έργο για το 2007 ανέρχεται σε  € 5,15 εκατ.

Σταθμός Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ανέλαβε ως EPC Contractor από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ την έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, 
οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του Έργου Συμπαραγωγής της Α.τ.Ε., το οποίο αφορά τη Μελέτη, Προμήθεια, 
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Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία του Σταθμού Συμπαραγωγής ισχύος 316 MW και 252 MWth, 
με καύσιμο φυσικό αέριο.

Η Σύμβαση υπογράφηκε τον Ιούλιο του 2005. Ο Σταθμός Συμπαραγωγής θα καλύψει τις ανάγκες σε ηλεκτρική 
ισχύ και θερμότητα (διαμέσου ατμού) των υπαρχουσών εγκαταστάσεων παραγωγής αλουμινίου και αλουμίνας 
που βρίσκονται στον Άγ. Νικόλαο Βοιωτίας. 

Αναλυτικότερα, το υπόψη έργο, με χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 25 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της 
Σύμβασης και προϋπολογισμού € 180 εκατ., περιλαμβάνει το σχεδιασμό, τη μελέτη, τη βιομηχανοποίηση, την 
κατασκευή, την προμήθεια, τις δοκιμές στα εργοστάσια, τη μεταφορά, τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση, 
την παροχή πάσης φύσεως απαιτούμενων υπηρεσιών, τεχνικών και άλλων, τη μελέτη και την κατασκευή των 
συναφών έργων πολιτικού μηχανικού, τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου, τη σύνδεση με το δίκτυο 
μεταφοράς ηλ/κής ενέργειας με Υποσταθμό 150kV.

Ως κύρια τμήματα του έργου θεωρούνται:

  Δύο (2) Αεριοστρόβιλοι με τις γεννήτριές τους και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις τους.

  Δύο (2) Λέβητες ανάκτησης θερμότητας καυσαερίων με τις 4 καπνοδόχους τους (συμπεριλαμβάνονται και οι 
παρακαμπτήριες καπνοδόχοι).

  Ένας (1) Ατμοστρόβιλος με ενδιάμεση απομάστευση, τη γεννήτριά του και τον συμπυκνωτή καθώς και όλα 
τα βοηθητικά του.

  Ένας (1) Λέβητας διπλού καυσίμου.

  Πλήρη συστήματα ψύξης, ατμού, τροφοδοτικού νερού, συμπυκνωμάτων, παραγωγής απιονισμένου νερού, 
συμπιεσμένου αέρα, χλωρίωσης, πυροπροστασίας και πυρανίχνευσης, αερισμού – κλιματισμού.

  Ένας (1) Υποσταθμός 150 kV, καθώς και η κατασκευή των ηλεκτρολογικών χώρων για την εγκατάσταση του 
ηλ/κού εξοπλισμού.

  Σύστημα Aυτoματισμού και έλεγχου λειτουργίας του Σταθμού.

  Όλες οι απαραίτητες Διασυνδέσεις με τα υπάρχοντα δίκτυα και εγκαταστάσεις.

Εντός του 2007 ολοκληρώθηκε η ανέγερση της Μονάδας και εντός του 2008 αναμένεται η έναρξη της Εμπο-
ρικής της Λειτουργίας.

Ο κύκλος εργασιών για το συγκεκριμένο έργο για το 2007 ανέρχεται σε € 40,88 εκατ.

Αντικατάσταση Φίλτρων ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Το έργο ολοκληρώθηκε εντός του 2007 και υπογράφηκε το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής.

Ο κύκλος εργασιών για το συγκεκριμένο έργο για το 2007 ανέρχεται σε € 267 χιλ..

Φίλτρα ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου

Η ΜΕΤΚΑ, ως μέλος του Ομίλου Εταιρειών ΜΕΤΚΑ - ALSTOM POWER SWEDEN A.B., ανέλαβε το Σεπτέμβριο 
του 2004, μετά από μειοδοσία σε σχετικό διεθνή διαγωνισμό της ΔΕΗ, την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση 
των υφιστάμενων Ηλεκτροστατικών Φίλτρων τέφρας και προσθήκη νέων στις μονάδες I, II, III και IV του ΑΗΣ 
Αγ. Δημητρίου».

Ο Όμιλος METKA - ALSTOM έχει ήδη στο ενεργητικό του την επιτυχημένη προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία των Ηλεκτροστατικών Φίλτρων στις Μονάδες ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Καρδιάς παρόμοιας τεχνολογίας. 

Το έργο, συνολικού συμβατικού τιμήματος € 130 εκατ., εκ των οποίων τα € 89 εκατ. αφορούν τη ΜΕΤΚΑ, 
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περιλαμβάνει σχεδιασμό, μελέτη, βιομηχανοποίηση, προμήθεια, συναρμολόγηση, επί τόπου εγκατάσταση και 
θέση σε λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού (Ηλεκτροστατικά Φίλτρα, αγωγοί καυσαερίων, σύστημα απο-
κομιδής ιπτάμενης τέφρας, σύστημα ανάκτησης θερμότητας καυσαερίων, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, συστήματα 
ελέγχου κ. λ. π.), καθώς επίσης και τη μελέτη και κατασκευή των απαιτουμένων έργων Πολιτικού Μηχανικού. 
Το παραπάνω συμβατικό τίμημα υπόκειται σε αναθεώρηση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σύμβαση.
 
Στο έργο περιλαμβάνεται ακόμα η αποξήλωση και μετεγκατάσταση των υφιστάμενων εν λειτουργία εγκατα-
στάσεων που βρίσκονται στον χώρο εγκατάστασης του νέου εξοπλισμού, καθώς επίσης η αναβάθμιση των 
υφιστάμενων Ηλεκτροστατικών Φίλτρων και η προμήθεια ανταλλακτικών. 

Η ΜΕΤΚΑ με ποσοστό συμμετοχής περίπου 68,5% στον Όμιλο έχει ουσιαστικά τον κυρίαρχο ρόλο καθώς έχει 
αναλάβει στο επιμέρους αντικείμενό της πέραν των άλλων και: 

  την εκπροσώπηση του Ομίλου έναντι του Κυρίου του Έργου, δηλαδή της ΔΕΗ.

  τη μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού.

  τη μελέτη, σχεδίαση και προμήθεια του μεγαλύτερου τμήματος του μηχανολογικού εξοπλισμού στο οποίο 
περιλαμβάνονται βασικά στοιχεία όπως οι ανεμιστήρες αναρρόφησης καυσαερίων κ.λ.π.

  τη μελέτη, σχεδίαση και προμήθεια του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και των συστημάτων ελέγχου.

  την εγκατάσταση του συνόλου του εξοπλισμού και τη θέση σε λειτουργία.

Οι εργασίες επιτόπου του έργου άρχισαν τον Οκτώβριο του 2004, με τις αποξηλώσεις του υφιστάμενου εξο-
πλισμού και τις σχετικές εκσκαφές. 

Σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που αφορούν τα φίλτρα των μονάδων Ι και ΙΙ καθώς και η περίοδος 
της Εμπορικής Λειτουργίας των ίδιων μονάδων. Στην μονάδα ΙΙΙ  βρίσκονται σε εξέλιξη οι ηλεκτρομηχανολογι-
κές εργασίες. Η μονάδα ΙV διασυνδέθηκε εντός του 2007. Η μονάδα ΙΙΙ προβλέπεται να διασυνδεθεί εντός του 
2008 όπου αναμένεται και η ολοκλήρως ητου έργου.

Ο κύκλος εργασιών για το συγκεκριμένο έργο για το 2007 ανέρχεται σε € 14,66 εκατ.

Έργα Εργοστασίου ΤΙΤΑΝ – Zlatna Panega Cement, Βουλγαρία

Εντός του 2007 ολοκληρώθηκε το έργο.

Ο κύκλος εργασιών για το συγκεκριμένο έργο για το 2007 ανέρχεται σε € 1,83 εκατ.

Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Ιλαρίωνα, μικρού ΥΗΕ Ιλαρίωνα και μικρού ΥΗΕ Παπαδιάς

Η ΜΕΤΚΑ ανακηρύχθηκε μειοδότης στο σχετικό διαγωνισμό της ΔΕΗ και ανέλαβε ως EPC Contractor τη με-
λέτη, κατασκευή, συναρμολόγηση, ανέγερση, εκτέλεση δοκιμών και θέση σε λειτουργία των υδροηλεκτρικών 
μονάδων του ΥΗΕ Ιλαρίωνα (2 μονάδες με ισχύ 77,45 MW έκαστη), του μικρού ΥΗΕ Ιλαρίωνα (μονάδα ισχύος 
4,2 MW) και το μικρού ΥΗΕ Παπαδιάς (μονάδα ισχύος 0,57 ΜW), συνολικής ισχύος 159,67 MW. Η υπογραφή 
της σύμβασης έγινε στις 31.07.2006. Το συνολικό συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση του έργου ανέρχεται σε 
€ 28,1 εκατ.

Οι υποχρεώσεις της αναδόχου εταιρείας, περιλαμβάνουν τα εξής: σχεδιασμό, μελέτη, βιομηχανοποίηση, κατα-
σκευή, προμήθεια, δοκιμές στα εργοστάσια, μεταφορά και αποθήκευση στον τόπο του έργου, συναρμολόγηση, 
εγκατάσταση, δοκιμές επί τόπου του έργου και θέση σε λειτουργία των Υδροστροβίλων, ρυθμιστών στροφών, 
δικλίδων, γεννητριών, μετασχηματιστών, εξοπλισμού υποσταθμού 150kV, πινάκων μέσης τάσης, γερανογεφυ-
ρών, θυροφραγμάτων και βοηθητικού Η/Μ εξοπλισμού για το ΥΗΕ Ιλαρίωνα, το μικρό ΥΗΕ Ιλαρίωνα και το 
μικρό ΥΗΕ Παπαδιάς καθώς επίσης προμήθεια ανταλλακτικών και  παροχή πάσης φύσεως απαιτούμενων υπη-
ρεσιών, τεχνικών και άλλων.
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Έργο με ιδιαίτερες απαιτήσεις και χαρακτηριστικά, αποτελεί επιβεβαίωση της εξειδικευμένης γνώσης που δια-
θέτει η ΜΕΤΚΑ σε υδροηλεκτρικά έργα τα τελευταία 20 χρόνια. 

H  ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται στο τέλος του 2012. 

Ταινιοσταθμοί Ορυχείων Καρδιάς και Μαυροπηγής

Η ΜΕΤΚΑ ανακηρύχθηκε μειοδότης στον σχετικό διαγωνισμό της ΔΕΗ και ανέλαβε τον Οκτώβριο του 2006 
την εκτέλεση του έργου Προμήθεια, Εγκατάσταση και Δοκιμές Ταινιοσταθμών ηλεκτρικής τροφοδοσίας κίνησης 
ταινιοδρόμων με κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα και μετατροπείς συχνότητας στα ορυχεία Πεδίου Καρδιάς 
και Μαυροπηγής Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.
 
Το έργο συνολικού συμβατικού τιμήματος € 26,4 εκατ. περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, μελέτη, βιομηχανοποίηση, 
κατασκευή, προμήθεια, δοκιμές στα εργοστάσια, μεταφορά και αποθήκευση στον τόπο του έργου, συναρμολό-
γηση, εγκατάσταση, δοκιμές επιτόπου του έργου, θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, προμήθεια των ανταλ-
λακτικών, παροχή των πάσης φύσεως απαιτούμενων υπηρεσιών, τεχνικών και άλλων, όλου του απαραίτητου 
εξοπλισμού εξήντα ενός Ταινιοσταθμών, καθώς των αντίστοιχων κινητήρων κίνησης ταινιοδρόμων. 
 
Ο σκοπός του έργου είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων μέσων για την κίνηση των νέων ταινιοδρόμων 
που κατασκευάζονται από την ΔΕΗ στα ορυχεία των Πεδίων Καρδιάς και Μαυροπηγής. Μόνο έξι ταινιοσταθμοί 
πρόκειται να αντικαταστήσουν ταινιοσταθμούς που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία. 
 
Η πλήρης ολοκλήρωση του έργου, που περιλαμβάνει την ανέγερση του υπόλοιπου εξοπλισμού και τις αντί-
στοιχες δοκιμές και θέση σε λειτουργία, προβλέπεται για το τέλος του 2008.
Ο κύκλος εργασιών για το συγκεκριμένο έργο για το 2007 ανέρχεται σε € 25,55 εκατ.

Αποκατάσταση Βλάβης Μονάδας IV ΑΗΣ Πτολεμαϊδος

Το έργο ολοκληρώθηκε εντός του 2007.

Ο κύκλος εργασιών για το συγκεκριμένο έργο για το 2007 ανέρχεται σε € 3,01 εκατ.

Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής στο Karachi, Πακιστάν

Η ΜΕΤΚΑ, κατόπιν διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού, ανακηρύχθηκε από την Karachi Electricity Supply 
Company Ltd (KESC) ανάδοχος του έργου «Σχεδιασμός, Μελέτη, Βιομηχανοποίηση και Προμήθεια δυο (2) αε-
ροστροβιλικών μονάδων τύπου GE LM6000 σε ανοικτό κύκλο και δυο (2) αεροστροβιλικών μονάδων τύπου 
GE LM6000 σε συνδυασμένο κύκλο με δυνατότητα χρησιμοποίησης δύο καυσίμων (φυσικό αέριο και πετρέ-
λαιο) συμπεριλαμβανομένης μιας ατμοστροβιλικής μονάδας, ενός λέβητα ανάκτησης καυσαερίων και όλου του 
αναγκαίου εξοπλισμού, συνολικής ισχύος 220MW», στη πόλη Karachi του Πακιστάν.

Η ανάθεση πραγματοποιήθηκε στις 22.12.2006, η σύμβαση υπογράφηκε στις 23.01.2007 και το συμβατικό τί-
μημα ανέρχεται σε € 110 εκατ.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση, η ημερομηνία θέσης σε λειτουργία του Συνδυασμένου Κύκλου έχει οριστεί για τις 
22.12.2008.

Το έργο αποτελεί την πρώτη προσπάθεια της ΜΕΤΚΑ για επέκταση των δραστηριοτήτων της σε μία χώρα με 
μεγάλες προοπτικές στην αγορά της ενέργειας. Η επιτυχής περάτωση του εν λόγω έργου μπορεί να αποτελέσει 
το εφαλτήριο μιας σειράς παρόμοιων έργων στο Πακιστάν, σε μια αγορά 160.000.000 κατοίκων, η οποία παρου-
σιάζει ελλείψεις αλλά και συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια. Παράλληλα, το συγκεκριμένο 
έργο αποτελεί μια πρόκληση για τη ΜΕΤΚΑ και το ανθρώπινο δυναμικό της, οι οποίοι, με εφόδιο τη γνώση 
από την επιτυχή ολοκλήρωση αντίστοιχων ενεργειακών έργων στην Ελλάδα, καλούνται πλέον να ανταποκρι-
θούν στις απαιτήσεις της διεθνούς ενεργειακής αγοράς.

Ο κύκλος εργασιών για το συγκεκριμένο έργο για το 2007 ανέρχεται σε € 86,36 εκατ.



30| Ετήσιο Δελτίο 2007

Νέα έργα που ανατέθηκαν στη ΜΕΤΚΑ το 2007

Υπογραφή Σύμβασης EPC για το Έργο Συνδυασμένου κύκλου Αγ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ισχύος 430,13 MW

Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ανέλαβε την έγκαιρη, άρτια, οικονομική και ασφαλή Εκτέλεση της Μονάδας Συνδυασμένου Κύ-
κλου 430,13 MW, το οποίο αφορά την Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά και θέση σε Λειτουργία του Σταθμού.

Η Σύμβαση υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2007.

Αναλυτικότερα το υπόψη Έργο έχει προϋπολογισμό 232.000.000 € και ως κύρια τμήματα του Έργου θεωρούνται:

  Ο Αεριοστρόβιλος με τις βοηθητικές του εγκαταστάσεις.

  Ο Ατμοστρόβιλος με τις βοηθητικές του εγκαταστάσεις.

  Η Γεννήτρια με τις βοηθητικές του εγκαταστάσεις.

  Ο Λέβητας Ανάκτησης Θερμότητας με τις βοηθητικές του εγκαταστάσεις.

  Υποσταθμός κλειστού τύπου GIS 400KV.

  Συστήματα Αυτοματισμού και Ελέγχου του Σταθμού.

  Πλήρη συστήματα ψύξης, ατμού, τροφοδοτικού νερού συμπυκνωμάτων, απιονισμένου νερού, συμπιεσμένου 
αέρα, πυροπροστασίας – πυρανίχνευσης, αερισμού – κλιματισμού.

  Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός και Συστήματα.

Υπογραφή Σύμβασης EPC για το Έργο ΔΕΗ «ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ - ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ Νο 5, ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ, ΚΑΘΑΡΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 416,95 MW, ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ 
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ»

Η Σύμβαση υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2007.

Το υπόψη Έργο έχει προϋπολογισμό € 219.160.000.

Με τη Σύμβαση αυτή η ΜΕΤΚΑ Α.Ε., αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, 
οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του Έργου. 

Στην έννοια του υπόψη Έργου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα:

Ο σχεδιασμός, η μελέτη, η βιομηχανοποίηση, η κατασκευή, η προμήθεια, οι δοκιμές στα εργοστάσια, η με-
ταφορά και αποθήκευση στον τόπο του Έργου, η συναρμολόγηση, η εγκατάσταση, οι δοκιμές επί τόπου του 
Έργου, η θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, η προμήθεια των ανταλλακτικών, η παροχή των πάσης φύσεως 
απαιτούμενων υπηρεσιών, τεχνικών και άλλων, ο σχεδιασμός, η μελέτη και η κατασκευή των απαιτούμενων 
συναφών έργων Πολιτικού Μηχανικού καθώς και όλων των απαιτούμενων βοηθητικών εγκαταστάσεων, η κα-
θαίρεση, αποξήλωση  και απομάκρυνση παλαιών κατασκευών και εξοπλισμού, η σύνδεση με το δίκτυο φυσι-
κού αερίου στο σημείο παράδοσης από τη ΔΕΠΑ και παραλαβής από τη ΔΕΗ, η σύνδεση με τον Υποσταθμό 
150/400 kV, η σύνδεση με τα λοιπά δίκτυα του ΑΗΣ Αλιβερίου και η παράδοση μιας Μονάδας Συνδυασμένου 
Κύκλου καθαρής ισχύος 416,95 MW με καύσιμο φυσικό αέριο, 

Ως κύρια τμήματα του Έργου θεωρούνται:

  Ο Αεριοστρόβιλος με τις βοηθητικές του εγκαταστάσεις.

  Ο Λέβητας Ανάκτησης Θερμότητας με τις βοηθητικές του εγκαταστάσεις.
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  Ο Ατμοστρόβιλος με τις βοηθητικές του εγκαταστάσεις.
 
  Η Γεννήτρια με τις βοηθητικές της εγκαταστάσεις.

Μελέτη – Προμήθεια Εξοπλισμού και Ανέγερση ενός (1) Κέντρου Υπερηψηλής Τάσης  400kV/ 150 kV Κλειστού Τύπου 
με Μόνωση Αερίου (GIS) στο Αλιβέρι Ευβοίας

Η Σύμβαση υπογράφηκε τον Ιανουάριο του 2008. Το υπόψη Έργο έχει προϋπολογισμό € 32.370.000. 

Με τη Σύμβαση αυτή, η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί στην έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, 
οικονομική και ασφαλή εκτέλεση του Έργου : «Μελέτη, προμήθεια εξοπλισμού και ανέγερση ενός Κέντρου 
Υπερυψηλής Τάσης 400kV/150kV κλειστού τύπου με μόνωση αερίου (GIS) στο Αλιβέρι Ευβοίας, ανεπτυγμένου 
εξ’ ολοκλήρου εντός κτηρίου»,.

Στην έννοια του υπόψη Έργου περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα:

Ο σχεδιασμός, η εκπόνηση όλων των υποστηρικτικών μελετών, η βιομηχανοποίηση, η κατασκευή, η προμή-
θεια, οι δοκιμές στα εργοστάσια, η μεταφορά και αποθήκευση στον τόπο του Έργου του εξοπλισμού, η συναρ-
μολόγησή του, η εγκατάστασή του, οι δοκιμές επί τόπου του Έργου, η θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, η 
προμήθεια των ανταλλακτικών, η παροχή των πάσης φύσεως τεχνικών και άλλων απαιτούμενων υπηρεσιών, 
ο σχεδιασμός - η μελέτη - και η κατασκευή των απαιτούμενων έργων πολιτικού μηχανικού και όλων των 
απαιτούμενων βοηθητικών εγκαταστάσεων και γενικά ότι άλλο απαιτείται για την ασφαλή, άρτια και έντεχνη 
κατασκευή του Έργου.

Μετά από διεθνή διαγωνισμό, στον οποίο συμμετείχαν επίσης οι Siemens, Alstom και A-TEC (με τεχνολογία 
Mitsubishi) η Κοινοπραξία GE / METKA ανεδείχθη μειοδοτούσα 

Κατασκευή Ενεργειακού Κέντρου ισχύος 860 MWATT στη Ρουμανία

Η Σύμβαση υπογράφηκε τον Μάρτιο του 2008.

Στο υπόψη Έργο η συμμετοχή της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ανέρχεται στα € 210.000.000. 

Κύριος του έργου: Petrom S.A.

H Petrom S.A. είναι το μεγαλύτερο oil and gas group της Ν.Α. Ευρώπης και ανήκει κατά 51% στον πολυεθνικό 
κολοσσό OMV.

Ανάδοχος του έργου: Κοινοπραξία GE/METKA

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά: Ισχύς μεγαλύτερη των 860MWatt και απόδοση μεγαλύτερη του 57% με καύση 
Φυσικού Αερίου

Έναρξη Εμπορικής Λειτουργίας: 2ο εξάμηνο 2011

Η επιτυχία αυτή της ΜΕΤΚΑ εντάσσεται στην στρατηγική επιλογή και επιδίωξη της ΜΕΤΚΑ για ισόρροπη ανά-
πτυξη των δραστηριοτήτων της μεταξύ της παραδοσιακής Ελληνικής και της διεθνούς αγοράς.

Έργα Άμυνας 

Αναβάθμιση Υποβρυχίων Neptune

Συνεχίστηκε και κατά το 2007 η παραγωγή για την αναβάθμιση Υποβρυχίων Neptune, η οποία υπογράφηκε με 
την εταιρεία HDW (HOWALDTSWERKE-DEUTSCHE WERFT) στις 26.01.2004. 

Ο κύκλος εργασιών για το συγκεκριμένο έργο εντός του 2007 ήταν € 310 χιλ. 
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Συμπαραγωγή αρμάτων τύπου LEOPARD 2-Hel

Α. Συνεχίστηκε και κατά το 2007 η συμπαραγωγή με την εταιρεία KMW (Krauss-Maffei Wegmann) των 170 αρμάτων 
μάχης τύπου Leopard 2-Ηel για λογαριασμό των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η σχετική σύμβαση ανέρχεται σε 
€ 125,36 εκατ. και αναμένεται να εξασφαλίσει μακροχρόνια απασχόληση του εργοστασίου στο Βόλο. Εντός του 
2007 παραδόθηκαν εγκαίρως στον πελάτη 44 πύργοι και 54 σκάφη αρμάτων μαζί με τα αναλογούντα μηχανολογικά 
πακέτα. Ο κύκλος εργασιών για το συγκεκριμένο πρόγραμμα για το 2007 ανέρχεται σε € 39,78 εκατ.

Β. Τέλος, στα πλαίσια του παραπάνω Προγράμματος έχει υπογραφεί Σύμβαση με την εταιρεία Rheinmetall Waffe 
Munition για τη συμπαραγωγή 170 θωρακισμένων βάσεων του πυροβόλου για το Άρμα τύπου Leopard 2-Hel. 
H σχετική Σύμβαση ανέρχεται στο ύψος των € 2,63 εκατ. Ο κύκλος εργασιών για το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
για το 2007 ανέρχεται σε € 334 χιλ.

Διάφορα Έργα

Συγκρότημα κατοικιών στο Βόλο

Ξεκίνησε στις αρχές του 2003 και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2007, η ανέγερση συγκροτήματος κατοικιών, 
μετά τη λήψη της σχετικής οικοδομικής άδειας, επί οικοπέδου στην παραλία του Βόλου, το οποίο αγοράστηκε 
έναντι € 2,35 εκατ. από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. 

Στη διάρκεια του 2006 επωλήθησαν 4 (τέσσερα) διαμερίσματα συνολικής αξίας € 851.027, ενώ στο 2007 επω-
λήθησαν 5 (πέντε) διαμερίσματα συνολικής αξίας € 1.518.483. Το συγκρότημα κατοικιών ολοκληρώθηκε στις 
αρχές του 2007.

Έργα συντήρησης στο Εργοστάσιο του Αλουμινίου της Ελλάδος

Η ΜΕΤΚΑ έχει αναλάβει από την εταιρεία Αλουμίνιο της Ελλάδος Α.Ε. την ετήσια συντήρηση για το Εργοστάσιο 
και τις εγκαταστάσεις της συμβαλλόμενης εταιρείας στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας. Ο κύκλος εργασιών για τις 
προαναφερθείσες υπηρεσίες για το 2007 ανέρχεται σε € 6,42 εκατ.

Διάφορα Έργα 

Πέραν των παραπάνω αναφερόμενων έργων, εντός του 2007 η ΜΕΤΚΑ εκτέλεσε διάφορα έργα - ήδη συμβα-
σιοποιημένα - με συνολικό κύκλο εργασιών άνω των € 5 εκατ.

4.4 Ανθρώπινο Δυναμικό

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. απασχολεί επιλεγμένο διοικητικό και υπαλληλικό προσωπικό. Η σύνθεση του προσωπι-
κού κατά μέσο όρο την τελευταία διετία, έχει ως ακολούθως: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2007 2006 2007 2006

Μισθωτοί 1.778 2.360 78 60
Ημερομίσθιοι 1.109 1.154 – 3
Σύνολο 2.887 3.514 78 63

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ φροντίζει για τη συνεχή επιμόρφωση του στελεχικού της δυ-
ναμικού και παρέχει πρόσθετη ασφάλιση στο προσωπικό της. Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται σε κάθε εργαζόμενο 
ασφάλεια ζωής για μόνιμη ή ολική ανικανότητα, νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από ατύχημα 
ή ασθένεια μέσω συμβολαίων που έχουν συναφθεί με την ασφαλιστική εταιρεία ALICO AIG LIFE. Οι εργασιακές 
σχέσεις μεταξύ Διοίκησης και εργαζομένων είναι άριστες. 
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4.5 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία – Εγγυήσεις και Εμπράγματες Ασφάλειες

4.5.1 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία – Εγγυήσεις και Εμπράγματες Ασφάλειες

 4.5.1.1 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Τα οικόπεδα, τα κτίρια και τα μηχανήματα αποτιμήθηκαν κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ (01.01.2004) 
στο (deemed cost), σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΠ 1. Ως «τεκμαιρόμενο» κόστος θεωρείται η εύλογη αξία 
του παγίου εξοπλισμού κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΠ, η οποία προσδιορίστηκε μετά από μελέτη 
ανεξάρτητου οίκου εκτιμητών.

Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του ενερ-
γητικού έναντι δανεισμού.

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε € Οικόπεδα
 & Κτίρια

Μεταφορικά 
μέσα & 
μηχ/κός 

εξοπλισμός

Έπιπλα 
και Λοιπός 
εξοπλισμός

Ακινητο-
ποιήσεις 
υπό 

εκτέλεση

Σύνολο

Μικτή Λογιστική αξία 260.832.361 556.552.816 19.834.887 66.774.591 903.994.655

Συσσωρευμένη απόσβεση 
και/ή απομείωση αξίας (39.471.939) (416.694.055) (16.673.077) – (472.839.071)

Καθαρή Λογιστική αξία την 
01.01.2006 221.360.422 139.858.761 3.161.810 66.774.591 431.155.584

Μικτή Λογιστική αξία 268.440.292 608.001.598 21.326.968 136.524.921 1.034.293.779

Συσσωρευμένη απόσβεση 
και/ή απομείωση αξίας (42.533.052) (433.347.537) (17.452.894) – (493.333.483)

Καθαρή Λογιστική αξία 
την 31.12.2006 225.907.239 174.654.061 3.874.074 136.524.921 540.960.296

Μικτή Λογιστική αξία 265.361.347 571.536.814 21.816.774 42.294.281 901.009.217

Συσσωρευμένη απόσβεση 
και/ή απομείωση αξίας (46.158.439) (448.560.388) (18.636.387) – (513.355.213)

Καθαρή Λογιστική αξία 
την 31.12.2007 219.202.909 122.976.427 3.180.387 42.294.281 387.654.004

Ποσά σε € Οικόπεδα 
& Κτίρια

Μεταφορικά 
μέσα & 
μηχ/κός 

εξοπλισμός

Έπιπλα 
και Λοιπός 
εξοπλισμός

Ακινητο-
ποιήσεις 

υπό
 εκτέλεση

Σύνολο

Λογιστική αξία την 
01.01.2006 221.360.422 139.858.761 3.161.810 66.774.591 431.155.584

Προσθήκες 741.319 42.320.366 1.409.699 86.820.151 131.291.535

Προσθήκες από απόκτηση 
θυγατρικών εταιρειών 6.027.994 11.610.343 401.064 14.845.330 32.884.731

Πωλήσεις - Μειώσεις (11.278.268) (1.955.021) (283.388) – (13.516.677)

Αποσβέσεις (3.081.187) (17.072.148) (819.646) – (20.972.982)

Μεταφορές 269.090 115.365 1.071 (31.915.151) (31.529.625)

Καθαρές συναλλαγματικές 
Διαφορές 11.867.926 (223.661) 3.464 – 11.647.729

Καθαρή Λογιστική αξία την 
31.12.2006 225.907.296 174.654.004 3.874.074 136.524.921 540.960.295

Προσθήκες από απόκτηση 
θυγατρικών εταιρειών 2.399.258 3.336.967 666.342 252.905 6.655.472

Προσθήκες 13.612.752 12.552.043 817.807 51.632.164 78.614.765
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Πωλήσεις - Μειώσεις (6.154.063) (56.862.730) (988.554) (139.722.840) (203.728.187)

Αποσβέσεις (3.629.405) (15.801.332) (1.189.247) – (20.619.984)

Μεταφορές 1 5.930.776 – (5.930.776) 1

Καθαρές συναλλαγματικές 
Διαφορές (12.932.872) (833.358) (35) (462.093) (14.228.357)

Καθαρή Λογιστική αξία την 
31.12.2007 219.202.966 122.976.369 3.180.387 42.294.281 387.654.004

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € Οικόπεδα & 
Κτίρια

Μεταφορι-
κά μέσα & 
μηχ/κός 

εξοπλισμός

Έπιπλα 
και Λοιπός 
εξοπλισμός

Ακινητο-
ποιήσεις υπό 

εκτέλεση
Σύνολο

Μικτή Λογιστική αξία 13.240.590 634.064 1.114.408 – 14.989.061

Συσσωρευμένη απόσβεση 
και/ή απομείωση αξίας (1.852.074) (504.610) (799.541) – (3.156.225)

Καθαρή Λογιστική αξία 
την 01.01.2006 11.388.516 129.454 314.866 – 11.832.836

Μικτή Λογιστική αξία 13.263.321 168.477 1.248.652 – 14.680.449

Συσσωρευμένη απόσβεση 
και/ή απομείωση αξίας (2.089.844) (104.339) (883.183) – (3.077.366)

Καθαρή Λογιστική αξία 
την 31.12.2006 11.173.477 64.137 365.469 – 11.603.083

Μικτή Λογιστική αξία 13.192.907 179.171 1.321.076 – 14.693.155

Συσσωρευμένη απόσβεση 
και/ή απομείωση αξίας (2.388.095) (122.175) (1.047.047) – (3.557.317)

Καθαρή Λογιστική αξία 
την 31.12.2007 10.804.812 56.996 274.029 – 11.135.837

Λογιστική αξία την 
01.01.2006 11.388.516 129.454 314.866 – 11.832.836

Προσθήκες 22.731 240.981 260.634 – 524.346

Προσθήκες από απόκτηση 
θυγατρικών εταιρειών – – – – – 

Πωλήσεις - Μειώσεις – (386.412) (87.632) – (474.044)

Αποσβέσεις (237.771) (22.411) (123.471) – (383.653)

Μεταφορές (1) 102.526 1.071 – 103.596

Καθαρές συναλλαγματικές 
Διαφορές – – – – – 

Καθαρή Λογιστική αξία 
την 31.12.2006 11.173.476 64.137 365.469 – 11.603.082

Προσθήκες από απόκτηση 
θυγατρικών εταιρειών      

Προσθήκες 16.627 11.713 226.462 700 255.502

Πωλήσεις - Μειώσεις (87.041) (1.018) (154.037) (700) (242.797)

Αποσβέσεις (298.251) (17.836) (163.864) – (479.951)

Μεταφορές 1 – – – 1

Καθαρές συναλλαγματικές 
Διαφορές – – – – – 

Καθαρή Λογιστική αξία 
την 31.12.2007

10.804.812 56.996 274.029 – 11.135.837
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5.  Πληροφορίες Σχετικά με το Μετοχικό Κεφάλαιο, 
τους Μετόχους, και τη Διοίκηση της Εταιρείας

5.1 Διάρθρωση Mετοχικού Kεφαλαίου της Εταιρείας

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια ογδόντα χιλιάδες εννιακό-
σια δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά του ευρώ (€ 125.080.916,71) διαιρούμενο σε εκατόν δέκα έξι 
εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες πενήντα τρεις (116.898.053) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές 
ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (€ 1,07) έκαστη. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης 01.01.2007 έως 31.12.2007 διαμορφώθηκε ως 
ακολούθως:

Α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μέχρι την 03.09.2007 ανερχόταν σε 24.312.204 ευρώ διαιρούμενο σε 
40.520.340 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ.

Β) Την 03.09.2007 η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ενέκρινε τη συγχώνευση, 
κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν.2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας, δι’ απορροφήσε-
ως από την Εταιρεία των ανωνύμων εταιρειών με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
ΕΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» και αποφάσισε την, ταυτόχρονη και εκ παραλλήλου α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας, (αα) (ι) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ύψους διακοσίων έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα 
πέντε χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (€ 206.565.872,9) μείον του ποσού των 
εκατόν οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών 
(€ 108.359.199,60) που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων μετοχών της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που η Εταιρεία κατέχει, 

(ιι) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟ-
ΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 4.250.000) 
μείον του ποσού των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ και τεσσάρων λεπτών 
(€ 2.700.180,04), που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων μετοχών της «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟ-
ΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» που η Εταιρεία κατέχει,
ήτοι, συνολικά, κατά το ποσό των ενενήντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων 
ενενήντα τριών ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (€ 99.756.493,26) 

(ββ) κατά το ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα τεσσάρων 
λεπτών (€ 135.483,84) συνεπεία κεφαλαιοποίησης για σκοπούς διατήρησης της σχέσης ανταλλαγής των μετο-
χών, τμήματος του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της Εταιρείας 

β) μεταβολή της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής της Εταιρείας από εξήντα λεπτά του ευρώ (€ 0,60) σε δύο 
ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (€ 2,55). 

γ) έκδοση οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα δύο (8.187.182) ονομαστικών με-
τοχών ονομαστικής αξίας έκαστης δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (€ 2,55), τις οποίες θα διένειμε στους με-
τόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών σύμφωνα με τις σχέσεις ανταλλαγής που ορίζονται στο από 18.08.2007 
Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και το οποίο εγκρίθηκε από την 03.09.2007 Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. 

Κατόπιν αυτού το συνολικό ποσό της αύξησης ανήρχετο στο ποσό των ενενήντα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσί-
ων ενενήντα μία χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (€ 99.891.977,10) και το μετοχι-
κό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήρχετο στο ποσό των εκατόν είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων τεσσάρων 
χιλιάδων εκατόν ογδόντα ενός ευρώ και δέκα λεπτών (€ 124.204.181,10) διαιρούμενο πλέον σε σαράντα οκτώ 
εκατομμύρια επτακόσιες επτά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι δύο (€ 48.707.522) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά 
ψήφου, μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (€ 2,55) έκαστης.
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Γ) Την 26.11.2007 η Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε α) τη μείωση της 
ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, από δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά του ευρώ (€ 2,55) σε 
ένα ευρώ και επτά λεπτά του ευρώ (€ 1,07) με την έκδοση 68.190.531 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, και 
τη διανομή δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους είκοσι τεσσάρων (24) νέων μετοχών νέας ονομαστικής αξίας 
ενός ευρώ και επτά λεπτών του ευρώ (€ 1,07) έκαστης για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές παλαιάς ονομαστικής 
αξίας δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών του ευρώ (€ 2,55) έκαστης και β) την αύξηση του μετοχικού κεφα-
λαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ύψους οκτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων 
τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα ενός λεπτών του ευρώ (€ 876.735,61) για σκοπούς στρογγυλοποίησης της νέας 
ονομαστικής αξίας των μετοχών.

Δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 17.12.2007 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των ενενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων 
ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (€ 92.324,95) με την έκδοση ογδόντα έξι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε 
(86.285) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών του ευρώ (€ 1,07) έκαστη. 
Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ισούται με το σύνολο της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών 
που εκδόθηκαν για την ικανοποίηση των ασκηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 12 του κ.ν.2190/1920.

Συνεπεία των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια εκα-
τόν 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.
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5.2  Ίδια Κεφάλαια

Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

 Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής   

Ποσά σε € Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ Το 
Άρτιο

Αποθεματικά 
εύλογης 
αξίας

Λοιπά απο-
θέματικα

Αποθεματικό 
Μετατροπής 
Ισολογισμών 

Αποτελέσμα-
τα εις νέον Σύνολο Δικαιώματα

Μειοψηφίας Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 
2006, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 
-βάσει δημοσίευσης-

24.312.204 187.520.764 15.167.655 18.894 (3.266.881) 165.730.937 389.483.572 318.350.300 707.833.872 

Μεταβολή Κεφαλαίων για την απεικό-
νιση της συγχώνευσης των Αλουμίνιο 
της Ελλαδος και Δελτα project βάσει 
ΔΛΠ 8

74.811.851 201.666.266 – – – (46.717.790) 229.760.327 (229.760.327) – 

Αναπροσαρμοσμένα Υπόλοιπα κατά την 
1η Ιανουαρίου 2006, λόγω εφαρμογής 
του ΔΛΠ 8

99.124.055 389.187.030 15.167.655 18.894 (3.266.881) 119.013.147 619.243.899 88.589.973 707.833.872 

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την 
περίοδο 01.01 - 31.12.2006 – – – – – – – – –

Αποθεματικό Μετατροπής Ισολογι-
σμών θυγατρικών εξωτερικού – – – – (6.576.748) – (6.576.748) (350.004) (6.926.752)

Φόροι κεφαλαιοποίησης – – – (1.241.547) – – (1.241.547) (10.531) (1.252.078)

– Διαθέσιμα προς πώληση 
χρηματοοικονομικά στοιχεία – – – – – – – – – 

Κέρδη Ζημιές Αποτίμησης μεταφερόμενα 
απ Ευθείας στα ίδια κεφάλαια – – 4.512.663 – – – 4.512.663 5.072.432 9.585.095 

Μείον: Κέρδη ζημιές μεταφερόμενα 
στην κατά την πώληση στα 
αποτελέσματα της χρήσης

– – (3.048.849) – – – (3.048.849) (3.427.040) (6.475.889)

Κέρδη Ζημιές Αποτίμησης μεταφερόμενα 
απ Ευθείας στα ίδια κεφάλαια – – (28.973.601) – – – (28.973.601) (32.567.607) (61.541.208)

Κέρδη ζημιές μεταφερόμενα στην κατά 
την πώληση στα αποτελέσματα της 
χρήσης

– – 8.678.908 – – – 8.678.908 9.755.476 18.434.383 

Φόροι Απ΄ευθείας μεταφερόμενοι στη 
καθάρη θέση – – 4.653.924 – – – 4.653.924 5.231.216 9.885.141 

Καθαρό Κέρδος/ζημιά Αναγνωριζόμενο 
απ΄ευθείας στα ίδια κεφάλαια – – (14.176.955) (1.241.547) (6.576.748) – (21.995.250) (16.296.059) (38.291.309)

Πληρωμή Μερισμάτων – – – – – (16.208.126) (16.208.126) (21.981.725) (38.189.852)

Ίδιες Μετοχές θυγατρικών (150.072) (6.403.494) – – – – (6.553.566) – (6.553.566)

Έγκριση Διανομής 2005 – – – 34.704.502 – (34.704.502) – – – 

Δικαιωμάτα μειοψηφίας από Εξαγορά 
μεριδίου θυγατρικής – – – – – – – (27.888.903) (27.888.903)

Δικαιωμάτα μειοψηφίας από Πώληση 
μεριδιδίου θυγατρικής – – – – – – – 24.543.078 24.543.078 

Επίδραση από αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου θυγατρικής – – – – – – – 350.772 350.772 

Μεταβολή Κεφαλαίων για την απεικόνιση 
της συγχώνευσης των Αλουμίνιο της 
Ελλαδος και Δελτα project βάσει ΔΛΠ 8

– – – – – – – – – 

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 
01.01-31.12.2006 – – – – – 152.381.406 152.381.406 4.952.214 157.333.620 

Συνολικό Αναγνωριζόμενο 
Κέρδος/ζημιά Περιόδου (150.072) (6.403.494) (14.176.955) 33.462.955 (6.576.748) 101.468.777 107.624.463 (36.320.622) 71.303.841 
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Ποσά σε € Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ Το 
Άρτιο

Αποθεματικά 
εύλογης 
αξίας

Λοιπά απο-
θέματικα

Αποθεματικό 
Μετατροπής 
Ισολογισμών 

Αποτελέσμα-
τα εις νέον Σύνολο Δικαιώματα

Μειοψηφίας Σύνολο

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 
την 31η Δεκεμβρίου 2006 98.973.983 382.783.536 990.700 33.481.849 (9.843.629) 220.481.923 726.868.362 52.269.350 779.137.712 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 
2007, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ -βάσει 
δημοσίευσης-

24.162.132 181.117.270 990.699 33.481.850 (9.843.629) 220.481.924 450.390.245 328.747.467 779.137.712 

Μεταβολή Κεφαλαίων για την απεικόνι-
ση της συγχώνευσης των Αλουμίνιο της 
Ελλαδος και Δελτα Project βάσει ΔΛΠ 8

74.811.851 201.666.266 – – – – 276.478.117 (276.478.117) – 

Αναπροσαρμοσμένα Υπόλοιπα 
κατά την 1η Ιανουαρίου 2007, λόγω 
εφαρμογής του ΔΛΠ 8

98.973.983 382.783.535 990.699 33.481.850 (9.843.629) 220.481.924 726.868.362 52.269.350 779.137.712 

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την 
περίοδο 01.01 - 31.12.2007 – – – – – – – – –

Αποθεματικό Μετατροπής Ισολογι-
σμών θυγατρικών εξωτερικού – – – – (25.473.682) – (25.473.682) (1.652.318) (27.126.000)

Φόροι Απ’ ευθείας μεταφερόμενοι στη 
καθάρη θέση – – – (2.880.041) – (34.879.620) (37.759.661) – (37.759.661)

Πληρωμή Μερισμάτων – – – – – (22.975.769) (22.975.769) (32.193.027) (55.168.796)

Μεταφορά σε αποθεματικά – – – 48.091.597 – (46.882.608) 1.208.988 (1.208.988) – 

– Διαθέσιμα προς πώληση 
χρηματοοικονομικά στοιχεία – – – – – – – – – 

Κέρδη Ζημιές Αποτίμησης μεταφερόμενα 
απ Ευθείας στα ίδια κεφάλαια – – (16.500.484) – – – (16.500.484) – (16.500.484)

Μείον: Κέρδη ζημιές μεταφερόμενα 
στην κατά την πώληση στα 
αποτελέσματα της χρήσης

– – – – – – – – – 

– Αντισταθμίσεις Ταμειακών Ροών – – – – – – – – – 

Κέρδη (Ζημιές) μεταφερόμενα 
απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια – – 47.291.863 – – – 47.291.863 – 47.291.863 

Κέρδη (Ζημιές) μεταφερόμενα στην 
κατά την πώληση στα αποτελέσματα 
της χρήσης

– – 15.858.632 – – – 15.858.632 – 15.858.632 

Καθαρό Κέρδος/ζημιά Αναγνωριζόμενο 
απ΄ ευθείας στα ίδια κεφάλαια – – 46.650.011 45.211.556 (25.473.682) (104.737.997) (38.350.113) (35.054.333) (73.404.445)

Αγορά/πώληση ιδίων μετοχών (5.880.339) (65.827.092) – – – – (71.707.431) – (71.707.431)

Μεταβολή Κεφαλαίων για την απεικόνιση 
της συγχώνευσης των Αλουμίνιο της 
Ελλαδος και Δελτα Project βάσει ΔΛΠ 8

24.944.642 (88.468.879) – – – (10.769.308) (74.293.545) 74.293.545 – 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλάιου με κεφα-
λαιοποίηση αποθεματικών από split 
μετοχών (στρογυλλοποίηση ονομ αξίας)

876.736 (876.736) – – – – – – – 

Μεταβολή από Split 135.481 (4.621.436) – – – – (4.485.955) – (4.485.955)

Μεταβολή Κεφαλαίων από Προγράμ-
ματα δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών 
(Stock Option Plans)

92.325 1.003.495 – 160.777 – – 1.256.596 – 1.256.596 

Μείωση Δικαιωμάτων μειοψηφίας από 
ακύρωση ιδίων μετοχών θυγατρικών – – (11.918.060) 31.670.161 – (9.648.961) 10.103.141 (51.107.704) (41.004.563)

Δικαιωμάτα μειοψηφίας από Εξαγορά 
μεριδίου θυγατρικής – – – – – – – (6.265.695) (6.265.695)

Δικαιωμάτα μειοψηφίας από Πώληση 
μεριδίου θυγατρικής – – – – – – – 5.653.678 5.653.678 

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 
01.01-31.12.2007 – – – – – 193.601.160 193.601.160 17.070.830 210.671.990 
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Ποσά σε € Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ Το 
Άρτιο

Αποθεματικά 
εύλογης 
αξίας

Λοιπά απο-
θέματικα

Αποθεματικό 
Μετατροπής 
Ισολογισμών 

Αποτελέσμα-
τα εις νέον Σύνολο Δικαιώματα

Μειοψηφίας Σύνολο

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζη-
μιά Περιόδου 20.168.845 (158.790.649) 34.731.952 77.042.493 (25.473.682) 68.444.895 16.123.853 4.590.321 20.714.174

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 
την 30η Δεκεμβρίου 2007 119.142.828 223.992.887 35.722.651 110.524.343 (35.317.312) 288.926.819 742.992.215 56.859.671 799.851.886

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας

  Αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής

Ποσά σε €  Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ 
Το Άρτιο

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέ-
σματα 

εις νέον
Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 01.01.2006 
σύμφωνα με τις προηγούμενες λογιστικές αρχές 24.312.204 183.906.926 783.427 27.246.309 236.248.866

Μεταβολή Κεφαλαίων λόγω εφαρμογής της μεθόδου Συνέ-
νωσης Συμφερόντων για την απεικόνιση της συγχώνευσης 
των Αλουμίνιο της Ελλαδος και Δελτα Project βάσει ΔΛΠ 8

111.688.120 10.524.786 67.918.432 228.253.790 418.385.128

Υπόλοιπα κατά την 01.01.2006 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 136.000.324 194.431.712 68.701.859 255.500.099 654.633.994

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01.01-31.12.06 – – – – –

Αγορά Ιδίων Μετοχών (30.277.519) (6.403.494) – – (36.681.013)

Διανομή αποτελεσμάτων χρήσης 2006 – – 3.898.559 (3.898.560) (0)

Πληρωμή μερισμάτων – – – (17.208.126) (17.208.126)

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων από συγχώνευση (7.480.756) (11.873.874) (5.809.635) (5.387.595) (30.551.860)

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01-31.12.2006 – – – 52.632.308 52.632.308

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/Ζημιά Περιόδου (37.758.275) (18.277.368) (1.911.075) 26.138.027 (31.808.692)

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31.12.2006 98.242.049 176.154.344 66.790.784 281.638.126 622.825.302

Υπόλοιπα κατά την 01.01.2007 σύμφωνα με τις 
προηγούμενες λογιστικές αρχές 24.162.132 177.503.432 4.591.987 53.624.538 259.882.088

Μεταβολή Κεφαλαίων λόγω εφαρμογής της μεθόδου Συνέ-
νωσης Συμφερόντων για την απεικόνιση της συγχώνευσης 
των Αλουμίνιο της Ελλαδος και Δελτα Project βάσει ΔΛΠ 8

74.079.917 (1.349.088) 62.198.797 228.013.588 362.943.214

Υπόλοιπα κατά την 01.01.2007 σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 98.242.049 176.154.344 66.790.784 281.638.125 622.825.302

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01.01-31.12.2007 – – – – –

Αγορά Ιδίων Μετοχών (5.880.339) (65.827.092) – – (71.707.431)

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων από συγχώνευση 26.688.796 (36.018.946) 11.606.142 (106.601.607) (104.325.615)

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από Stock Options 92.325 1.003.495 – – 1.095.820

Εύλογη αξία Stock Options – – 160.777 – 160.777

Διανομή αποτελεσμάτων χρήσης 2007 – – 15.678.918.20 (38.654.687.00) (22.975.769)

Πληρωμή μερισμάτων – – – – –

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01-31.12.2007 – – – 161.073.243 161.073.243

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/Ζημιά Περιόδου 20.900.782 (100.842.543) 27.445.837 15.816.949 (36.678.975)

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31.12.2007 119.142.831 75.311.801 94.236.621 297.455.075 586.146.327
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5.3 Λογιστική Αξία Μετοχής

Σύμφωνα με τις Λογιστικές Καταστάσεις της 31.12.2007, που συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρημα-
τοοικονομικής πληροφόρησης, τα Ιδία Κεφάλαια της μητρικής Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε € 586.146.327 και 
του Ομίλου σε € 799.851.886. Με βάση το συνολικό αριθμό μετοχών, 116.984.338 της 31.12.2007, η λογιστική 
αξία ανά μετοχή διαμορφώθηκε σε € 5 για τη μητρική Εταιρεία και σε € 6,8 για τον Όμιλο.

5.4 Μέτοχοι

Στις 31.12.2007 υπήρχαν 26.082 μέτοχοι. Με βάση το μετοχολόγιο της Εταιρείας την 31.12.2007, οι κυριότεροι 
μέτοχοι της Εταιρείας είναι οι εξής:

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ (%)
Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου 17.027.112 14,57
Ιωάννης Μυτιληναίος του Γεωργίου 18.051.876 15,44
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 5.635.898 4,82
(Ίδιες Μετοχές)
Νομικά Πρόσωπα Εξωτερικού 34.769.035 29,74
Νομικά Πρόσωπα Εσωτερικού 13.325.565 11,49
Φυσικά Πρόσωπα 28.088.567 23,94
ΣΥΝΟΛΟ 116. 898.053 100,00

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοι-
χεία το ποσοστό της ελεύθερης διασποράς ήταν 65,17%. Θα πρέπει τέλος να τονιστεί το ιδιαίτερα αυξημένο 
ποσοστό των ξένων και ελλήνων θεσμικών αποτέλεσμα των προσπαθειών της Διοίκησης και της Διεύθυνσης 
Επενδυτικών Σχέσεων για την αρτιότερη ενημέρωση της Επενδυτικής κοινότητας σχετικά με τις δραστηριότητες 
καθώς και τις προοπτικές της Εταιρείας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Μέτοχοι με λιγότερες από 100 μετοχές 4.421
Μέτοχοι από 100 έως 500 μετοχές 12.687
Μέτοχοι από 500 έως 1.000 μετοχές 3.581
Μέτοχοι από 1.000 έως 2.000 μετοχές 2.492
Μέτοχοι από 2.000 έως 5.000 μετοχές 1.809
Μέτοχοι με περισσότερες από 5.000 μετοχές 1.092
ΣΥΝΟΛΟ  26.082

5.5 Δικαιώματα Μετόχων

Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας που πηγάζουν από τη μετοχή της είναι ανάλογα με το ποσοστό του 
κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία της μετοχής. 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 προ-
βλέπονται 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,
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U  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,

  η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκα-
θάρισης 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.

5.6 Αποδοχές Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών

Οι παροχές προς τη Διοίκηση σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 31.12.2007 31.12.2007

Βραχυπρόθεσμες παροχές προς
Δ/ντες & μέλη Δ.Σ.

– –

 – Μισθοί 8.913.165,01 5.512.757,16

 – Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 174.753,33 94.483,21

 – Bonus 378.909.00 378.909,00

 – Λοιπές αποζημιώσεις 4.678.396,23 34.228,48

 14.145.223,57 6.020.377,85

Παροχές μετά τη λήξη της εργασίας: 31.12.2007 31.12.2007

 – Προγράμματα καθορισμένων 
   παροχών

348.330,85 –

 – Προγράμματα καθορισμένων 
   εισφορών

1.618.410,37 358,912,52

 – Παροχές λήξης της εργασίας 563.700,00 –

 – –

Πληρωμές με στοιχεία καθαρής θέσης 160.776,65 160.776,65

Σύνολο 16.836.441,44 6.379.290,37

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου (και τις οικογένειές 
τους).
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5.7  Συμμετοχές των Μελών του Δ.Σ. και των Κύριων Μετόχων στη Μετοχική 
Σύνθεση και το Διοικητικό Συμβούλιο Άλλων Εταιρειών

Τα μέλη του Δ.Σ. και οι κατά ποσοστό 10% και άνω μέτοχοι της Εταιρείας, συμμετέχουν με ποσοστό 10% και 
άνω και είναι μέλη στο Δ.Σ. των παρακάτω εταιρειών:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΜΕΛΟΙ Δ.Σ. Ή ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. 
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(%)

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 50,00

ENDESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ –

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡIΣΤΗΣ – 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΟΣ  50

FELTEX HOLDINGS Ltd ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ –

MΕΤΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 4,80

ΙΠΠΟΦΟΡΒΕΙΑ ΕΛΙΑΣ ΑΕ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ –

SERVISTEEL A.E. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. –

ΟΙΚ0Δ0ΜΙΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΕ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ –

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ Α.Ε ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ –

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ –

ΩΜΕΓΑ ΕΠΕ ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ –

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ –
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. 
ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(%)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

SOMETRA S.A. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – 

ΘΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΕΔΡΟΣ – 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΑΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ

ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ – 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ – 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ – 

Τα μέλη του Δ.Σ. και οι κατά ποσοστό 10% και άνω μέτοχοι της Εταιρείας, δηλώνουν ότι δε συμμετέχουν στο 
Δ.Σ. ή στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%, ούτε ασκούν διοικητική 
επιρροή, ούτε έχουν οποιαδήποτε σχέση με άλλες εταιρείες εκτός των παραπάνω και εκείνων που αναφέρονται 
στο Κεφάλαιο 7 περί Συνδεδεμένων εταιρειών.
Επιπλέον, ουδεμία επιχειρηματική σχέση υφίσταται μεταξύ της Εταιρείας και των εταιρειών στα μετοχικά κεφά-
λαια και στα Δ.Σ. των οποίων συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ. και οι κύριοι μέτοχοι της Εταιρείας, πλην αυτών 
που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 8 περί Συνδεδεμένων εταιρειών.

5.8 Υπόχρεα Πρόσωπα

Η Εταιρεία υπόκειται πλήρως στις διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί Χειραγώγησης της αγοράς και 
πρόσβαση σε προνομιακή πληροφόρηση όπως αυτές ορίζονται από την απόφαση 347/12.07.2005 και τον Νόμο 
3340/2005, και έχει θέσει στην διάθεση του Επενδυτικού κοινού τη λίστα των υπόχρεων προσώπων, των προ-
σώπων δηλαδή που έχουν πρόσβαση σε προνομιακή πληροφόρηση. 
Συγκεκριμένα τα υπόχρεα πρόσωπα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ είναι:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

  Ευάγγελος Γ. Μυτιληναίος: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Mέλος)
  Ιωάννης Γ. Μυτιληναίος: Αντιπρόεδρος (Μη Εκτελεστικό Mέλος)
  Γεώργιος Σ. Κοντούζογλου: Εντεταλμένος Σύμβουλος (Εκτελεστικό Mέλος)
  Νικόλαος Δ. Μουσάς: Μέλος (Μη Εκτελεστικό)
  Χρήστος Π. Διαμαντόπουλος: Μέλος (Μη Εκτελεστικό)
  Απόστολος Σ. Γεωργιάδης: Μέλος (Μη Εκτελεστικό & Ανεξάρτητο)
  Δημήτριος Δασκαλόπουλος: Μέλος (Μη Εκτελεστικό & Ανεξάρτητο)

Ανώτερα και Ανώτατα Στελέχη

  Γαβαλάς Χρήστος:  Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Ομίλου. 
  Γιαννακόπουλος Σταμάτης:  Γενικός Γραμματέας Διοίκησης. 
  Δεληγεώργης Αναστάσιος: Διευθυντής Λογιστηρίου.
  Δεσύπρης Ιωάννης:  Γενικός Διευθυντής - Τομέας Ενέργειας.
  Δήμου Ιωάννης: Γενικός Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου.
  Διακόπουλος Δημήτριος: Νομικός Σύμβουλος – Προϊστάμενος Νομικής Υπηρεσίας.
  Καλαφατάς Ιωάννης: Financial Controller του Ομίλου.
  Καραΐνδρος Έλενος:  Διευθυντής Στρατηγικής, Εξαγορών & Συγχωνεύσεων.



44| Ετήσιο Δελτίο 2007

  Κασδάς Σπυρίδων: Γενικός Διευθυντής Μεταλλουργίας Αλουμινίου & Μεταλλείων Βωξίτη.
  Κατσικαδάκου Ιουλία: Υπεύθυνη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων.
  Κόντος Νικόλαος:  Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου.
  Μουσάς Βασίλης: Νομικός Σύμβουλοs.
  Μπενρουμπή Ντίνος: Γενικός Διευθυντής Μεταλλουργίας Μολύβδου-Ψευδαργύρου.
  Παπαγεωργίου Αντώνης: Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου.
  Παπαδόπουλος Δημήτριος: Σύμβουλος Επικοινωνίας και Ανάπτυξης Επενδυτικών Σχέσεων
  Πάλλας Γεώργιος:  Γενικός Διευθυντής - Τομέας Έργων.
  Σώτου Κωνσταντίνα: Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού Ομίλου.
  Φιλιππή Μαρία:  Υπεύθυνη Τύπου & Επικοινωνίας. 

Ελεγκτές

  Δεληγιάννης Γεώργιος
  Παρασκευόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωματικός

Πέραν των παραπάνω, υπόχρεα πρόσωπα είναι και τα άτομα συνδεδεμένα με αυτά.
Η Εταιρεία ενημερώνει βάση της νομοθεσίας την Κεφαλαιαγορά και την Επενδυτική κοινότητα για τυχόν αλ-
λαγές.
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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 μη-
χανισμών 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.

6.1 Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. είναι ο θεματοφύλακας των Αρχών Εταιρικής Διακυβερνήσεως 
του Ομίλου. Σήμερα απαρτίζεται από 2 εκτελεστικά και 5 μη εκτελεστικά μέλη. Από τα μη εκτελεστικά μέλη τα 
2 πληρούν τις προϋποθέσεις που, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση, 
αποκαλούνται «ανεξάρτητα». 

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, η σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου είναι από 3μελής έως 
9μελής και η θητεία του πενταετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε μετά την εκλογή των μελών του 
από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23.05.2005 και στη συνέχεια της εκλογής νέου μέλους 
προς αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους με την από 29.10.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει 
πλέον την ακόλουθη σύνθεση:

1.  Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου, επιχειρηματίας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πατρόκλου αριθ. 
5 – 7, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1954 κάτοχος του υπ’ αριθμ. Ι 082392 Α.Δ.Τ, εκδοθέντος από το ΚΔ’ 
Π.Α Αθηνών, την 17.05.1972, με ΑΦΜ 15250950 ΔΟΥ Ψυχικού, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος.

2.  Ιωάννης Μυτιληναίος του Γεωργίου, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Πατρόκλου 
αριθ. 5 – 7, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1955 κάτοχος του υπ’ αριθμ. Σ 683930 Α.Δ.Τ, εκδοθέντος από 
το ΑΤ Ερυθραίας, την 02.04.1998, με ΑΦΜ 14950864 – ΔΟΥ Η’ Αθηνών, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρό-
εδρος.

3.  Γεώργιος – Φανούριος ή Φανάριος Κοντούζογλου, του Σταματίου, οικονομολόγος, κάτοικος Αμαρουσίου Ατ-
τικής, οδός Πατρόκλου αριθ. 5 – 7, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1946, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Π 073899 
Α.Δ.Τ, εκδοθέντος από το Α.Τ Ψυχικού, την 26.02.1991, με ΑΦΜ 002701137 – ΔΟΥ Ψυχικού, Εκτελεστικό 
Μέλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος.

4.  Νικόλαος Μουσάς του Δημοσθένη, Δικηγόρος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός Διστόμου 4, γεννηθείς 
στην Αθήνα την 30.09.1962, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Σ 095216 Α.Δ.Τ., εκδοθέντος από το Α.Τ. Ψυχικού, την 
16.04.1996, με Α.Φ.Μ. 042191127 – Δ.Ο.Υ. ΚΑ’ Αθηνών, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

5.  Χρήστος Διαμαντόπουλος του Παναγιώτη, Καθηγητής Πανεπιστημίου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Γούναρη αριθ. 
2, γεννηθείς στην Αθήνα την 21.11.1950, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Χ 679216 Α.Δ.Τ, εκδοθέντος την 13.10.2004 
από το ΤΑ Κηφισιάς, με Α.Φ.Μ. 042311062 ΔΟΥ Κηφισιάς, Μη Εκτελεστικό Μέλος.

6.  Απόστολος Γεωργιάδης του Σταύρου, Καθηγητής Πανεπιστημίου, κάτοικος Αθηνών, οδός Ομήρου αριθ. 35, 
γεννηθείς στην Καλαμάτα Μεσσηνίας την 05.03.1935, κάτοχος του υπ’ αριθμ. Ν 086522 Α.Δ.Τ, εκδοθέντος 
από το Κ.Δ’ Π.Α Αθηνών την 13.01.1986, με Α.Φ.Μ. 005631591 – ΔΟΥ Ψυχικού, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό 
Μέλος.

7.  Δημήτριος Δασκαλόπουλος του Αριστείδη, Επιχειρηματίας, κάτοικος Κηφισίας Αττικής, οδός Εσπέρου αριθ. 
50, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1957, κάτοχος του υπ’ αριθμόν M 289326 Α.Δ.Τ., που εκδόθηκε από το 
Π.A. Κηφισιάς, το έτος 1980, με ΑΦΜ 015207892, υπαγόμενο στη Δ.Ο.Υ. Κηφισίας, Έλληνας υπήκοος, Ανε-
ξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30 Ιουνίου 2010.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την 20.07.2007 συνεδρίαση του αποφάσισε να παρασχεθούν οι ακόλουθες εξου-
σίες και αρμοδιότητες εκπροσώπησης της Εταιρείας στα κάτωθι πρόσωπα: 

6. Εταιρική Διακυβέρνηση
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1.  Στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Ευάγγελο Γεωργίου Μυτιληναίο
1.α.)  Να διευθύνει και να διαχειρίζεται όλες τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας, να εκπροσωπεί και δε-

σμεύει την Εταιρεία έναντι παντός τρίτου, ήτοι ενώπιον κάθε Ελληνικής ή αλλοδαπής Δημοσίας, Δημοτι-
κής ή Κοινοτικής, Διοικητικής, Στρατιωτικής, Επαγγελματικής, Προξενικής, Εκκλησιαστικής ή άλλης Αρχής, 
καθώς και ενώπιον των Ελληνικών ή αλλοδαπών Δημοσίων Οργανισμών, Ιδρυμάτων, Τραπεζών και 
γενικά νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς επίσης και έναντι κάθε τρίτου φυσικού 
ή νομικού προσώπου Ελληνικού ή αλλοδαπού, για όλες τις πράξεις που προβλέπονται από τον νόμο 
και το καταστατικό και ενώπιον κάθε δικαστηρίου Ελληνικού και αλλοδαπού οποιουδήποτε βαθμού και 
δικαιοδοσίας όπου συμπεριλαμβάνεται και ο Αρειος Πάγος και το Συμβούλιο της Επικρατείας, 

1.β.)  μεταβιβάζεται με την παρούσα απόφαση το σύνολο των εξουσιών του και παρέχει προς τον Πρόεδρο 
και Διευθύνοντα Σύμβουλο την εντολή, πληρεξουσιότητα, εξουσιοδότηση και δικαιοδοσία όπως ενεργεί, 
εκπροσωπεί νόμιμα την Εταιρεία έναντι των παραπάνω μνημονευομένων και δεσμεύει την Εταιρεία με 
μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική σφραγίδα φέρουσα την πλήρη επωνυμία της Εταιρείας 
και την διεύθυνση των γραφείων αυτής, για κάθε πράξη ή ενέργεια της Εταιρείας με την οποία η Εταιρεία 
θα αναλαμβάνει γενικά υποχρεώσεις και θα αποκτά γενικά δικαιώματα έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή 
νομικού προσώπου, να κατευθύνει και να συντονίζει όλες τις φάσεις της αναπτυξιακής δραστηριότητας 
της Εταιρείας, να συνομολογεί συμβάσεις συνεργασίας ή αντιπροσώπευσης με άλλες επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα ή το εξωτερικό, δικαιούται δε να αποφασίζει και να ενεργεί σχετικά απέναντι σε τρίτους κατά την 
κρίση του και χωρίς κανένα περιορισμό, 

2)   Παράλληλα με την ανωτέρω υφιστάμενη απεριόριστη εξουσία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβού-
λου Ευάγγελου Μυτιληναίου την Εταιρεία θα δεσμεύουν και οι κάτωθι:

2.α)  Ο κ. Γεώργιος – Φανούριος ή Φανάριος Κοντούζογλου, Εντεταλμένος Σύμβουλος, για την έκδοση ή οπισθο-
γράφηση αξιογράφων ανεξαρτήτως ποσού αυτών και την ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων από αυτά 
για λογαριασμό της Εταιρείας, δεσμεύοντας την Εταιρεία υπογράφοντας κάτω από την εταιρική σφραγίδα 
φέρουσα την πλήρη επωνυμία της Εταιρείας και την διεύθυνση των γραφείων αυτής,

2.β)  Οι κ.κ. Γεώργιος – Φανούριος ή Φανάριος Κοντούζογλου, Εντεταλμένος Σύμβουλος πέραν των ως άνω 
εξουσιών του, Ιωάννης Δήμου, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου, Κωνσταντίνα Σώτου, Γενική 
Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου και Σπυρίδων Κασδάς, Γενικός Διευθυντής τομέα Μεταλ-
λουργίας και Μεταλλείων, για όλες τις ανωτέρω εξουσίες του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, με 
την υπογραφή από κοινού δύο (2) εκ των ανωτέρω τεσσάρων (4) αναφερομένων προσώπων, με εξαίρεση τις 
απαριθμούμενες πιο κάτω, για τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Συγκεκριμένα, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου για τις εξής ενέργειες:

α) Χορήγηση χρηματικών εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους.

β) Παραχώρηση εμπράγματων ασφαλειών (ενέχυρο ή και προσημείωση υποθήκης) επί της κινητής και ακίνητης 
περιουσίας της Εταιρείας.

γ) Λήψη δανείων ή πιστώσεων από την Εταιρεία για οποιονδήποτε σκοπό, ποσού άνω των Ευρώ 15.000.000 
ανά περίπτωση. 

δ) Χορήγηση δανείων της Εταιρείας προς τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό με εξαίρεση το προσωπικό της 
Εταιρείας.

ε) Αγορά ή πώληση μετοχών άλλων εταιρειών καθώς και αξιογράφων οποιασδήποτε μορφής και ποσού.

στ) Αγορά παγίων στοιχείων από την Εταιρεία, αξίας μεγαλύτερης από 5.000.000 Ευρώ κατά περίπτωση, καθώς 
και πώληση παγίων στοιχείων της Εταιρείας, τα οποία όταν αποκτήθηκαν είχαν αξία μεγαλύτερη από 1.000.000 
Ευρώ.

ζ) Εκχώρηση δικαιωμάτων της Εταιρείας σε τρίτους επί των παγίων στοιχείων αυτής.

η) Υπογραφή συμβάσεων, προσφορών ή άλλων εγγράφων και συνομολόγηση καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποχ 
ρεώσεων για την Εταιρεία πάνω από 5.000.000 Ευρώ, με την εξαίρεση της απεριόριστης εξουσίας του κου 
Γεωργίου Κοντούζογλου για την έκδοση ή οπισθογράφηση αξιογράφων ανεξαρτήτως ποσού και την ανάληψη 
των σχετικών υποχρεώσεων από αυτά για λογαριασμό της Εταιρείας.
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θ) Ίδρυση υποκαταστημάτων της Εταιρείας στο εξωτερικό.

ι) Ίδρυση θυγατρικών εταιρειών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό ή συμμετοχή της Εταιρείας σε άλλες εταιρείες.

ια) Πρόσληψη ή απόλυση στελεχών που αναφέρονται απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Περαιτέρω το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να παράσχει ειδική εξουσιοδότηση για την εκπροσώπηση της 
Εταιρείας στη Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου κ. Κωνσταντίνα Σώτου εξαιρετικά για 
τα κατωτέρω αναφερόμενα θέματα προσωπικού και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων ενεργούσα μόνη της και 
χωρίς τη σύμπραξη άλλου προσώπου: την πρόσληψη προσωπικού και καταγγελία συμβάσεως εργασίας του 
προσωπικού, την τήρηση του αρχείου προσωπικού, τις εγγραφές στο βιβλίο νεοπροσληφθέντων, την τήρηση 
του βιβλίου αδειών προσωπικού, την διενέργεια της μισθοδοσίας του προσωπικού, την εκπαίδευση του προ-
σωπικού, την σύναψη ενημερωτικών συνδρομών κάθε είδους για εργατικά ή άλλα θέματα προσωπικού, την 
σύνταξη και υποβολή δηλώσεων, εγγράφων, καταστάσεων, που υποβάλλονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφά-
λισης (ΙΚΑ, ΤΕΜΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ, κ.λ.π.), στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού 
(Ο.Α.Ε.Δ.) και στην Επιθεώρηση Εργασίας, τις πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές, ως επίσης και για όλα τα 
συνοδευτικά αυτών έντυπα και την διεκπεραίωση της σχετικής με αυτά αλληλογραφίας. 

Σημειώνεται ότι οι κ.κ. Ευάγγελος και Ιωάννης Μυτιληναίος, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμ-
βουλος και Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. αντίστοιχα, είναι αδέλφια και ο Γεώργιος Κοντούζογλου, 
Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. και Εντεταλμένος Σύμβουλος, ετεροθαλής αδελφός τους.

6.2 Διεύθυνση Εταιρείας

Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. είναι τα ακόλουθα:

  Γιαννακόπουλος Σταμάτης. Γεννήθηκε το 1943. Είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων και 
Μεταλλουργών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στη Δημό-
σια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) στη Γενική Διεύθυνση Ορυχείων και διετέλεσε επίσης Γενικός Διευθυντής 
στη Μηχανική Α.Ε. Εργάζεται στον Όμιλο από το 2000. Παράλληλα, είναι Μέλος της Αντιπροσωπείας του 
Τ.Ε Ελλάδος, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Ε.Β. και Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Μ.Ε.

  Δεσύπρης Ιωάννης. Γεννήθηκε το 1952. Είναι απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του South Bank 
University του Λονδίνου με Διδακτορικό στα Καύσιμα και την Ενεργειακή Τεχνολογία στο Leeds University 
της Αγγλίας. Εργάστηκε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κυρίως στον Όμιλο ΔΕΠ (σήμερα ΕΛΠΕ). Διετέλε-
σε Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ θυγατρικής της «Ελληνικά Πετρέλαια» και ήταν μέλος της 
διυπουργικής επιτροπής για την επιτελική παρακολούθηση όλων των έργων που εκτελούνται στη χώρα. 
Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε., μέλος του Συμβουλίου Διεύθυνσης των 
ΕΛΠΕ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ, μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Εθνικού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενέργειας, Project Manager μελετητικών έργων αιχμής σε Χώρες της Βαλκα-
νικής και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων ιδιωτικών επιχειρήσεων. Εργάζεται στον Όμιλο από το 2000.

  Διακόπουλος Δημήτριος. Γεννήθηκε το 1964. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη-
νών και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στο Δίκαιο των Εμπορικών Συναλλαγών από το Πανεπιστήμιο 
Paris V Dea Droit Prive της Γαλλίας. Εργάζεται στον Ομιλο από τον Ιούλιο του 2006.

  Δήμου Ιωάννης. Γεννήθηκε το 1960. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Εργάζεται στον Όμιλο από τον Μάρτιο του 2005, ενώ 
διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής στην Αλουμίνιο της Ελλάδος. Έχει ασκήσει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή 
κλάδου επαγγελματικής ψύξης στον όμιλο Frigoglass, Οικονομικός Διευθυντής - βιομηχανικού κλάδου και 
Εσωτερικός Ελεγκτής Ομίλου στην Coca Cola HBC SA. Επίσης, υπήρξε Εσωτερικός Ελεγκτής στην Procter & 
Gamble Hellas SA και Ελεγκτής και Σύμβουλος Επιχειρήσεων στην PriceWaterhouseCoopers. 

  Καραΐνδρος Έλενος. Γεννήθηκε το 1971. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού τμήματος του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) με μεταπτυχιακές σπουδές σε Shipping, Trade & Finance (Cass Business 
School – City University, UK). Έχει εκτεταμένη εμπειρία στο χώρο της επενδυτικής τραπεζικής έχοντας δια-
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τελέσει επικεφαλής της ομάδος Συμβουλευτικής Επενδυτικής Τραπεζικής (Investment Banking Advisory) της 
HSBC για την Ελλάδα. Εργάζεται στον Όμιλο από τον Μάρτιο 2006.

  Κασδάς Σπυρίδων. Γεννήθηκε το 1946. Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος διπλωματούχος του Εθνικού Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου. Ξεκίνησε την καριέρα του στην ΑτΕ και διετέλεσε διαδοχικά καθήκοντα Διευθυντή 
Παραγωγής Αλουμινίου, Διευθυντή Έρευνας Πρωτογενούς Αλουμινίου του Ομίλου Pechiney στη Γαλλία. Το 
1985 ανέλαβε την Διεύθυνση εργοστασίου της ΑτΕ. Συνέχισε την καριέρα του στον Όμιλο της Pechiney ως 
Γενικός Διευθυντής της εταιρείας παραγωγής αλουμινίου Tomago Αυστραλίας και Διευθυντής Τεχνολογίας 
του Κλάδου Πρωτογενούς Αλουμινίου του Ομίλου Pechiney και του Ομίλου Alcan. Εργάζεται στον Όμιλο 
από τον Σεπτέμβριο του 2005.

  Μπενρουμπή Ντίνος. Γεννήθηκε το 1954. Είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του 
Rice University (ΗΠΑ) με μεταπτυχιακές σπουδές στη Μηχανολογία (Rice University) και στο Management 
(Troy State University, ΗΠΑ). Διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ΕΛΒΑΛ και Διευθυντής Κλάδου 
Τσιμέντων Ελλάδος στην εταιρεία ΤΙΤΑΝ. Στον Όμιλο Επιχειρήσεων «Μυτιληναίος» είναι Γενικός Διευθυντής 
Μεταλλουργίας Μολύβδου-Ψευδαργύρου από τον Ιανουάριο του 2006.

  Παπαδόπουλος Δημήτριος. Γεννήθηκε το 1961. Σπούδασε Οικονομικές Επιστήμες (B.A. George Washington 
University) και Finance (M.B.A., American University) στην Washington D.C. των Η.Π.Α. Ξεκίνησε την καριέρα 
του το 1988 στον Τραπεζικό Κλάδο ως στέλεχος της Διεύθυνσης Κεφαλαιαγορών της ΕΤΒΑ. Διετέλεσε για 
πάνω από 6 έτη επικεφαλής του Investment Banking και στη συνέχεια και του Private Banking της SOCIETE 
GENERALE στην Ελλάδα, προτού μετακινηθεί στην ΣΙΓΜΑ ΑΧΕΠΕΥ προκειμένου να αναλάβει επικεφαλής 
της Ανάπτυξης Εργασιών και του Corporate Finance. Το 1998 ανέλαβε Γενικός Διευθυντής και Εντεταλμέ-
νος Σύμβουλος της ΑΣΠΙΣ ΑΧΕΠΕΥ και το 2000 Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της ΕΛΛΑΔΟΣ. Πριν προσχωρήσει στον Όμιλο το 2006 κατείχε την θέση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου της Επενδυτικής Εταιρείας Ακινήτων της ΚΕΔ. Έχει διατελέσει μέλος σε Διοικητικά 
Συμβούλια πολλών εταιρειών και Επενδυτικές Επιτροπές.

  Παπαγεωργίου Αντώνης. Γεννήθηκε το 1956. Ξεκίνησε την προϋπηρεσία του σε ελεγκτικές εταιρείες στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Διετέλεσε Υπεύθυνος Ελέγχου και Ορκωτός Ελεγκτής πολλών εταιρειών που δρα-
στηριοποιούνται σε τομείς όπως βιομηχανία, εμπόριο και κατασκευές. Διαθέτει εκτενή εμπειρία σε τομείς όπως 
η διαχείριση κινδύνου (Risk Management) καθώς υπήρξε υπεύθυνος για θέματα διαχείρισης κινδύνων για την 
PricewaterhouseCoopers Ελλάδος. Είναι μέλος τους Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και Μέλος 
(Fellow Member) του Συλλόγου Ορκωτών Ελεγκτών (Association of Chartered Certified Accountants) της Αγ-
γλίας και Ιρλανδίας. Απασχολείται στον Όμιλο Επιχειρήσεων «Μυτιληναίος» από τον Οκτώβριο του 2006.

  Πάλλας Γεώργιος. Γεννήθηκε το 1956. Είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ (Μεταλικαί 
Κατασκευαί), θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου Επιχειρήσεων «Μυτιληναίος». Εργάζεται στον Όμιλο από τον 
Ιανουάριο του 2000.

  Σώτου Κωνσταντίνα. Γεννήθηκε το 1957. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Ξεκίνησε την καριέρα της ως Βοηθός Διευθυντού Ανθρώπινου Δυναμικού στην Πειραϊκή Πατραϊκή και έχει 
ασκήσει καθήκοντα Διευθύντριας Προσωπικού στις εταιρείες Coca Cola 3E SA, Plias Group of Companies 
και Friesland Hellas A.E. Εργάζεται στον Όμιλο από τον Ιούνιο του 2007.

Όλα τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας έχουν ελληνική ιθαγένεια.

Κανένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και τα στελέχη της δεν έχει καταδικασθεί για 
πράξεις ατιμωτικές ή οικονομικά εγκλήματα και δεν είναι αναμεμιγμένο σε δικαστικές εκκρεμότητες που αφο-
ρούν πτώχευση, εγκληματική πράξη και απαγόρευση άσκησης:

  επιχειρηματικής δραστηριότητας,

   χρηματιστηριακών συναλλαγών,
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   επαγγέλματος ως σύμβουλος επενδύσεων, διευθυντικό στέλεχος τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών, 
ανάδοχος έκδοσης, στέλεχος χρηματιστηριακών εταιρειών κ.λπ.

Τέλος, προς τα μέλη της Διοίκησης και της Διεύθυνσης της Εταιρείας δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια.

6.3 Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι μία ανεξάρτητη, αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δρα-
στηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της Εταιρείας. Βοηθά την Εταιρεία 
να επιτύχει τους στόχους της προσφέροντας μια συστηματική επιστημονική προσέγγιση για την αποτίμηση και 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των 
διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης. 

Βασικές Αρχές Λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου 

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας έχει την άμεση γενική ευθύνη του εσωτερικού ελέγχου στην 
Εταιρεία και στις μη εισηγμένες θυγατρικές.

Για την συνεργασία της Διεύθυνσης με τις αντίστοιχες των θυγατρικών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 
προβλέπεται προγενέστερη έγκριση από την Ελεγκτική Επιτροπή της θυγατρικής. 
Οι εσωτερικοί ελεγκτές, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά σε 
καμία άλλη υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρείας και εποπτεύονται από την Ελεγκτική Επιτροπή του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Εταιρείας. 

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας αναφέρει τα αποτελέσματα των εργασιών της στην Ελεγκτική 
Επιτροπή και στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Διευθυντής Εσωτερικού ελέγχου ορίζεται από την Ελεγκτική Επιτροπή της Εταιρείας και είναι πρόσωπο με 
επαρκή προσόντα και εμπειρία.

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου εξετάζει και αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα της δομής των 
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, καθώς και την ποιότητα της απόδοσης των λοιπών μηχανισμών και συστη-
μάτων για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων της Εταιρείας.

Βασικός στόχος του εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή λογικής επιβεβαίωσης στους μετόχους, ως προς την 
επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Εταιρείας.

Ο εσωτερικός ελεγκτής εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του Ινστιτούτου Εσω-
τερικών Ελεγκτών, που σημαίνει ότι διέπεται από τις αρχές της ανεξαρτησίας, αντικειμενικότητας και εμπιστευτι-
κότητας. Επιπλέον, δρα σε εναρμόνιση με τα Διεθνή Πρότυπα για την επαγγελματική Άσκηση του Εσωτερικού 
Ελέγχου (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing), καθώς και τις πολιτικές και τις διαδικασίες 
της Εταιρείας. 

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα βιβλία και στοιχεία, εργαζόμενους, χώρους 
και δραστηριότητες της Εταιρείας, τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του ελεγκτικού της έργου.

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρέχει στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου κάθε πληροφορία και στοιχείο απαραί-
τητο για την διεκπεραίωση της εργασίας της και συνεργάζεται με αυτήν τόσο κατά την διάρκεια της ελεγκτικής 
εργασίας όσο και για την υλοποίηση των προτάσεων βελτίωσης που υποβάλλονται. 

Η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου έχει την ευθύνη της απόλυτης διαφύλαξης του απόρρητου των στοιχείων 
και της εν γένει εχεμύθειας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεργάζονται και παρέχουν πληροφορίες 
στους εσωτερικούς ελεγκτές και γενικά διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο τους.
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Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου 

Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνονται τα εξής:

  Καταγραφή, κριτική επισκόπηση και έλεγχος του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

U   Επισκόπηση του συστήματος παροχής οικονομικών και διοικητικών πληροφοριών προς τη Διοίκηση της Εταιρείας.

  Επιβεβαίωση της εφαρμογής των πολιτικών και των διαδικασιών, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί με στόχο την 
επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της Εταιρείας

  Άσκηση τακτικών και έκτακτων απογραφών. 

  Έλεγχος των λογιστικών αλλά και γενικά των μηχανογραφικών συστημάτων της Εταιρείας.

  Επισκόπηση των μέσων διαφύλαξης των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.

  Πραγματοποίηση εκτάκτων ελέγχων μετά από έγκριση της Ελεγκτικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβου-
λίου γενικότερα. 

  Παρακολούθηση της εφαρμογής και συνεχούς τήρησης των κανονισμών λειτουργίας της Εταιρείας, όπως 
αυτοί έχουν καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του 
καταστατικού της καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρεία και ιδιαίτερα της χρηματιστη-
ριακής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιρειών. 

  Έλεγχος της τήρησης των δεσμεύσεων, που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία της Εταιρείας, σχετικά με τη 
χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων μέσω του χρηματιστηρίου.

  Έλεγχος της νομιμότητας των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα μέλη της Διοίκησης, αναφορικά 
με τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. 

U   Έλεγχος των σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες. 

  Έγκαιρη αναγνώριση και αξιολόγηση πιθανών επιχειρησιακών κινδύνων. 

  Επιβεβαίωση της αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης των διαθέσιμων πόρων.

  Αναφορά στην Ελεγκτική Επιτροπή της Εταιρείας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους.

  Ενημέρωση εγγράφως τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή / και του Διοικητικού 
Συμβουλίου για τους διενεργούμενους ελέγχους και παρουσία κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων. 

  Παροχή, μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οποιασδήποτε πληροφορίας ζητηθεί 
εγγράφως από τις εποπτικές αρχές, συνεργασία με αυτές και διευκόλυνση με κάθε δυνατό τρόπο του έργου 
παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν. 

Στελέχωση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου 

Η στελέχωση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου είναι τέτοια που να παρέχει διαβεβαίωση στην Ελεγκτική 
Επιτροπή ότι η τεχνική ικανότητα και το εκπαιδευτικό υπόβαθρο των εσωτερικών ελεγκτών είναι κατάλληλο 
για τους ελέγχους που θα διενεργηθούν. 

Ο Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου, σε πλήρη συνεργασία με την Ελεγκτική Επιτροπή, καθορίζει τα κατάλληλα 
εκείνα κριτήρια εκπαίδευσης και επαγγελματικής εμπειρίας για την κάλυψη των θέσεων των εσωτερικών ελε-
γκτών, δίδοντας την κατάλληλη βαρύτητα στο εύρος εργασίας και στο επίπεδο ευθύνης κάθε ελεγκτή. 
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6.4 Ελεγκτική Επιτροπή

  Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει ως κύριο έργο την παροχή υποστήριξης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας για την εκπλήρωση της αποστολής του σχετικά με την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των 
λογιστικών και οικονομικών συστημάτων, των ελεγκτικών μηχανισμών, των συστημάτων διαχείρισης των 
επιχειρηματικών κινδύνων, την διασφάλιση της συμμόρφωσης με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και την 
αποτελεσματική εφαρμογή των Αρχών Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

  Η Ελεγκτική Επιτροπή ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και απαρτίζεται από μη εκτελεστικά 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Μετά από πρόταση του Προέδρου της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη συγκρότηση 
Ελεγκτικής Επιτροπής και καθορίζει το σκοπό, τη σύνθεση, τις δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες και τον τρόπο 
λειτουργίας της, ως ακολούθως:

1. ΣΚΟΠΟΣ 

Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει ως κύριο έργο της την παροχή βοήθειας προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την 
εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης με:

 Την επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων, προ πάσης έγκρισής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

  Τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του Συστήματος Μηχανισμών Ελέγχου, το οποίο 
έχει θεσπίσει η Διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο. 

  Τη συμμόρφωση της Εταιρείας με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, και τον κώδικα δεοντολογίας.

  Την άσκηση της εποπτείας επί της ελεγκτικής λειτουργίας και την αξιολόγηση του έργου του εσωτερικού 
ελέγχου και των εξωτερικών ελεγκτών για τη διασφάλιση του συντονισμού του ελεγκτικού έργου, της ποι-
ότητας, της ανεξαρτησίας και της απόδοσης των ελεγκτών.

2. ΣΥΝΘΕΣΗ 

Η Ελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία, τουλάχιστον, μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
(ανεξάρτητα όταν αυτό καθίσταται δυνατό), που ορίζονται από αυτό. Ένα, εκ των μελών, ορίζεται ως Πρόεδρος. 

Τα μέλη της Επιτροπής συλλογικά διαθέτουν επαρκή γνώση και εμπειρία επί θεμάτων οικονομικών αναφορών, 
λογιστικής ή και ελεγκτικής.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ανάλογη με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Καθήκοντα Γραμματέως ανατίθενται σε στέλεχος της Εταιρείας που δεν ανήκει σε άμεσα ελεγχόμενες υπηρεσίες της. 
Τα μέλη της Επιτροπής δικαιούνται ιδιαίτερης αμοιβής, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

3. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να διενεργεί έρευνες ή να αναθέτει σε άλλους τη διερεύνηση οποιουδήποτε 
θέματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της. 

Στη διενέργεια των ερευνών αυτών, εκτός από τη συνδρομή των υπηρεσιών του Εσωτερικού Ελέγχου, της 
Νομικής Υπηρεσίας και των Εξωτερικών Ελεγκτών μπορεί να ζητήσει και τη συνδρομή εξωτερικών συμβούλων. 

Αναλυτικά, οι δικαιοδοσίες και αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι οι ακόλουθες: 

Α. Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου 

Σχετικά με το Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου, η Επιτροπή είναι αρμόδια να:
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  Εξετάζει και αξιολογεί την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του Πλαισίου Εσωτερικού Ελέγχου. Η αξι-
ολόγηση εστιάζεται στις διαδικασίες της Εταιρείας για τον προσδιορισμό σημαντικών κινδύνων και τα μέτρα 
που η Διοίκηση έχει λάβει για να τους διαχειριστεί. 

  Εξετάζει και αξιολογεί με τη Διοίκηση και τους Εσωτερικούς και Εξωτερικούς Ελεγκτές:

  Την αποτελεσματικότητα ή τις αδυναμίες του Πλαισίου Εσωτερικού Ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της επάρ-
κειας ασφάλειας και ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων. 

U  Τα σημαντικά ευρήματα και τις προτάσεις των Εσωτερικών και Εξωτερικών Ελεγκτών. 

B. Οικονομικές Καταστάσεις 

Η Επιτροπή εξετάζει με τη Διοίκηση και τους εξωτερικούς ελεγκτές τις εξαμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές κα-
ταστάσεις της Εταιρείας, πριν τη δημοσίευσή τους. 

Επίσης, εξετάζει με τη Διοίκηση τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις. 

Αξιολογεί την πληρότητα και τη συνέπεια των οικονομικών καταστάσεων. 

Εξετάζει με τη Διοίκηση και τους εξωτερικούς ελεγκτές, με την ολοκλήρωση του ετήσιου ελέγχου, τα θέματα 
που προέκυψαν κατά τον έλεγχο, τα αποτελέσματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των δυσκολιών που 
συνάντησαν στην εκτέλεση του έργου τους. 

Γ. Εξωτερικός Έλεγχος 

  Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο επί των προτάσεων που θα υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων για την επιλογή των εξωτερικών ελεγκτών, τον καθορισμό της αμοιβής τους και την απαλλαγή τους. 

  Εξετάζει το πλαίσιο ελέγχου και την ελεγκτική προσέγγιση του ετήσιου ελέγχου με τους εξωτερικού ελε-
γκτές, διασφαλίζει την ανεξαρτησία τους και αξιολογεί την απόδοσή τους. 

  Εξετάζει το εύρος και το κόστος και γνωμοδοτεί για την ανάθεση, ή όχι, μη ελεγκτικών υπηρεσιών στους 
εξωτερικούς ελεγκτές. 

Δ. Εσωτερικός Έλεγχος

Εποπτεύει τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος υπάγεται λειτουργικά και αναφέρεται σε αυτήν και 
διασφαλίζει ότι: 

  Ο Εσωτερικός Έλεγχος έχει οργανωθεί με επάρκεια, διαθέτει όλα τα μέσα για την διεκπεραίωση του 
έργου του και λειτουργεί αποτελεσματικά και αποδοτικά, σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας του.

  Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές έχουν πλήρη και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες και αρχεία της 
Εταιρείας, που είναι απαραίτητα για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Αναλυτικότερα, η Επιτροπή, σχετικά με τη λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου, είναι αρμόδια να:

  Εγκρίνει την επιλογή του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου και συμμετέχει στη διαδικασία αξιο-
λόγησης των διευθυντικών στελεχών του Εσωτερικού Ελέγχου. 

  Αξιολογεί τη διαδικασία του Εσωτερικού Ελέγχου για τη δημιουργία του ετήσιου προγράμματος ελέγχων και 
εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την έγκρισή του. 

  Ενημερώνεται, όποτε κρίνει σκόπιμο, για την πρόοδο του ελεγκτικού έργου και ελέγχει τον απολογισμό 
εκτέλεσης του ετήσιου προγράμματος ελέγχων. 

  Εξετάζει και ανασκοπεί με τη Διοίκηση: 
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   Δυσκολίες που τυχόν προκύπτουν στην πορεία των ελέγχων, όπως περιορισμούς στο αντικείμενο του ελε-
γκτικού έργου ή στην πρόσβαση στις απαιτούμενες πληροφορίες. 

  Τροποποιήσεις που απαιτούνται στο ετήσιο πρόγραμμα των ελέγχων και στον προϋπολογισμό του κόστους 
τους, σε σχέση και με τη διάρθρωση των ελεγκτικών υπηρεσιών από άποψη ανθρώπινου δυναμικού. 

  Σημαντικά ευρήματα που προέκυψαν κατά την πορεία των ελέγχων και εποπτεύει το βαθμό υλοποίησης των 
προτάσεων. 

4. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 

Οι συνεδριάσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής διακρίνονται σε : 

 Τακτικές, οι οποίες πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο με την έκδοση των εξαμηνιαίων 
και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και πριν από τη δημοσίευσή τους.

 Έκτακτες, οι οποίες πραγματοποιούνται όποτε κρίνεται αναγκαίο. 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, όποτε παρίστανται δύο τουλάχιστον από τα μέλη της. 

Για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής προετοιμάζεται ημερήσια διάταξη, που περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφο-
ρίες που διασφαλίζουν ότι τα μέλη της Επιτροπής θα έχουν επαρκή και έγκαιρη πληροφόρηση για τη συνεδρίαση. 

Ο Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία εγκρίνονται από τους συμμετέχοντες. 
Τα πρακτικά διανέμονται με ευθύνη του Γραμματέα, σύμφωνα με κατάσταση αποδεκτών που έχει ορίσει η 
Επιτροπή με απόφασή της ή κρίνει σκόπιμο να διανεμηθούν. 

Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να προσκληθούν και να συμμετάσχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μέλη 
της Διοίκησης, στελέχη του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου ή άλλα στελέχη της Εταιρείας, που η Επιτροπή 
κρίνει σκόπιμο. 

5. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται να επιφέρει τις εκάστοτε αναγκαίες μεταβολές στη σύνθεση, τις αρμο-
διότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής που, κατά την κρίση του, επιβάλλονται για την εκπλήρωση 
του έργου της.

6.5 Επενδυτικές Σχέσεις

Τα ανακοινωθέντα από το Χρηματιστήριο Αθηνών, Ποιοτικά Κριτήρια Προβολής Εισηγμένων εταιρειών, και το 
υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο με προεξέχοντα τον Κώδικα Δεοντολογίας Εισηγμένων εταιρειών αλλά και η ανά-
γκη δημιουργίας αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ της Διοίκησης της Εισηγμένης εταιρείας και της Επενδυτικής 
Κοινότητας, των Εποπτικών Αρχών, και των λοιπών ενδιαφερομένων και εμπλεκομένων φορέων, υπαγόρευσαν 
τη δημιουργία Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων από τον Όμιλο Μυτιληναίου.

O κυρίαρχος στόχος της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων είναι να προγραμματίζει και να πραγματοποιεί όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των θεσμικών επενδυτών του εσωτερικού και του εξωτερικού και 
την έγκαιρη και σωστή ενημέρωση και εξυπηρέτηση των μετόχων όλων των εταιρειών του Ομίλου σύμφωνα 
με τις προβλεπόμενες από το ρυθμιστικό πλαίσιο διατάξεις (ΧΑ, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κτλ) εξασφαλίζοντας 
την ορθή, άμεση και ισότιμη πληροφόρηση τους και την εξυπηρέτησή τους σχετικά με την άσκηση των δικαι-
ωμάτων τους παράλληλα με την ορθή και σύννομη λειτουργία του Ομίλου. 
Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου είναι ο κος Νικόλαος Κόντος.

6.5.1 Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων

Η υπηρεσία εταιρικών ανακοινώσεων έχει την ευθύνη παρακολούθησης των υποχρεώσεων της Εταιρείας προς 
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την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ειδικότερα είναι αρμόδια για την συμμόρφωση της 
Εταιρείας με τις υποχρεώσεις του άρθρου 14 Κανονισμού Συμπεριφοράς.

6.6 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 

6.6.1 Σκοποί και Πολιτικές Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

Οι δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους συμπεριλαμβανομέ-
νων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, διακυμάνσεων των τιμών της αγοράς, πιστωτικών 
κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου, στοχεύει στον περιορι-
σμό ενδεχόμενης αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του, που είναι δυνατό να προ-
κύψει 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 διαχείρι-
σης κινδύνων εφαρμόζεται από το τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων του Ομίλου (Corporate Treasury Department) 
το οποίο δρα ως ένα κέντρο υπηρεσιών το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια συγκεκριμένων κατευθύνσεων εγκε-
κριμένων από τη Διοίκηση. Η Κεντρική υπηρεσία Διαχείρισης Διαθεσίμων αναγνωρίζει, ποσοτικοποιεί, διαχει-
ρίζεται και αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που δημιουργούνται από τις κύριες λειτουργικές 
δραστηριότητες του Ομίλου.

Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, δικαιώματα, υπε-
ραναλήψεις 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.

6.6.2. Κίνδυνος Αγοράς

(i) Συναλλαγματικός Κίνδυνος

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και συνεπώς εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο προερ-
χόμενο 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.

Σε επίπεδο Ομίλου τα χρηματοοικονομικά αυτά προϊόντα χαρακτηρίζονται ως αντισταθμίσεις συναλλαγματικού 
κινδύνου συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού, παθητικού ή μελλοντικών εμπορικών συναλλαγών.

Ο Όμιλος έχει επενδύσεις σε επιχειρήσεις του εξωτερικού, τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των οποίων εκτίθενται 
σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αυτού του είδους προκύπτει από την ισοτιμία δολαρί-
ου Αμερικής / ευρώ και αντισταθμίζεται μερικώς από υποχρεώσεις (πχ τραπεζικά δάνεια) στο ίδιο νόμισμα.

Η ανάλυση ευαισθησίας του Ομίλου στην ισοτιμία δολαρίου/ευρώ για τη χρήση 2007 έχει καταδείξει ότι μια 
αύξηση/μείωση της ισοτιμίας κατά 5 μονάδες, εξαιρώντας την επίπτωση της αντιστάθμισης, προκαλεί μείωση/
αύξηση στα καθαρά αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου κατά € 7,5 εκ., ενώ αν ληφθούν υπόψη 
και τα αποτελέσματα της αντιστάθμισης τότε η μεταβολή ισούται αντίστοιχα με αύξηση/μείωση € 0,6 εκ. στα 
καθαρά αποτελέσματα και μείωση/αύξηση € 0,4 εκ. στα Ίδια Κεφάλαια.
Η έκθεση του Ομίλου στο συναλλαγματικό κίνδυνο και η αντίστοιχη ευαισθησία μπορεί να ποικίλλει ανάλογα 
με τον όγκο των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα καθώς και τα επίπεδα τιμών. Εν τούτοις η ανωτέρω ανάλυση 
θεωρείται αντιπροσωπευτική της έκθεσης του Ομίλου στον κίνδυνο αυτό για τη χρήση του 2007.

(ii) Κίνδυνος Τιμών Εμπορευμάτων

Οι τιμές των εμπορευμάτων οι οποίες καθορίζονται κυρίως από τις διεθνείς αγορές και την παγκόσμια ζήτηση 



Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη

55| Ετήσιο Δελτίο 2007

και προσφορά έχουν ως αποτέλεσμα την έκθεση του Ομίλου στον κίνδυνο διακύμανσης των σχετικών τιμών. Ο 
πρόσφατος ανοδικός κύκλος των τιμών των εμπορευμάτων οφείλεται εν μέρει στην ανάπτυξη της Κίνας και άλλων 
αναπτυσσόμενων οικονομιών. Οποιαδήποτε μείωση της ανάπτυξης αυτής, ενδέχεται να έχει επιρροή στις τιμές των 
εμπορευμάτων και ως συνέπεια επίπτωση στην χρηματοοικονομική θέση και απόδοση του Ομίλου.
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 εταιρειών 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. 

O Όμιλος διενεργώντας τις κατάλληλες αναλύσεις ευαισθησίας για τη χρήση 2007 έχει προσδιορίσει ότι εξαι-
ρώντας την επίδραση της αντιστάθμισης (Hedging), μια αύξηση/μείωση κατά 100$/τόνο στην τιμή του Αλου-
μινίου προκαλεί € 8,9 εκ. αύξηση/μείωση στα καθαρά αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου, ενώ 
αν ληφθεί υπόψη η αντιστάθμιση του 2007 η μεταβολή ισούται αντίστοιχα με μείωση/αύξηση κατά € 1,4 εκ. 
στα καθαρά αποτελέσματα και με αντίστοιχα μείωση/αύξηση κατά € 21,7 εκ. στα Ίδια Κεφάλαια. Το ποσό αυτό 
σημειώνεται ότι αντιπροσωπεύει την διαφορά από αποτίμηση των ανοικτών θέσεων το αποτέλεσμα των οποίων 
θα διακανονιστεί με αντίστοιχα έσοδα από φυσικές πωλήσεις μετάλλου. 

Επιπρόσθετα, στην περίπτωση του Ψευδαργύρου και Μολύβδου η αύξηση/μείωση των τιμών κατά 100$/τόνο 
προκαλεί αύξηση/μείωση € 1 εκ. αναφορικά με το Ψευδάργυρο και € 0,5 εκ. αναφορικά με το Μόλυβδο στα 
καθαρά αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου.

Τέλος, για το πετρέλαιο, η αύξηση/μείωση των τιμών κατά 50$/τόνο προκαλεί αντίστοιχα μείωση/αύξηση € 5,2 
εκ. στα καθαρά αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου. 

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 θεω-
ρείται αντιπροσωπευτική της έκθεσης του Ομίλου στον κίνδυνο αυτό για τη χρήση του 2007.

(iii) Κίνδυνος Επιτοκίων

Τα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου που εκτίθενται σε επιτοκιακές διακυμάνσεις αφορούν κυρίως στα δι-
αθέσιμα 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 ρευ-
στότητα 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. 

Από την ανάλυση ευαισθησίας για τη χρήση 2007 προκύπτει ότι η αύξηση του επιτοκίου κατά 50 μονάδες 
βάσης προκαλεί αντίστοιχα μείωση στα καθαρά αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια κατά € 1,3 εκ. 

6.6.3 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 χρημα-
τοοικονομικά 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. Δεδο-
μένης της πολυδιάστατης φύσης των λειτουργιών του Ομίλου, δεν υπάρχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτι-
κού 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.
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Για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου σε διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, σε συμβόλαια χρημα-
τοοικονομικών 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 ανα-
γνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. 

6.6.4 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 προ-
κύπτουν 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 ενηλικίωση των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2007 για τον Όμιλο 
αναλύεται ως εξής:

 2007

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € εντός 6 
μηνών

6 έως 12 
μήνες

1 έως 
5 έτη

αργότερα
από 5 έτη

εντός
6 μηνών

6 έως 
12 μήνες

1 έως 
5 έτη

αργότερα
από 5 έτη

Ενηλικίωση Απαιτήσεων       

Πελάτες 16.178.503 68.000 52.332 – – – – – 

Επιταγές Εισπρακτέες 148.609.111 67.399.362 556.311 –  7.823.595 – – – 

Σύνολο 164.787.614 67.467.362 608.643 –  7.823.595 – – – 

Ενηλικίωση Υποχρεώσεων

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 287.645.070 7.911.291 56.348.725 – 228.646.004 – 12.550.000 – 

Υποχρεώσεις χρηματο-
δοτικής μίσθωσης

536.230 30.166 20.779 – – – – – 

Προμηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις

122.251.241 34.052.458 19.905.277 – – – – – 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες 
\Υποχρεώσεις

32.453.987 15.448.017 – – 46.082.429 – – – 

Παράγωγα Χρηματο-
οικονομικά Στοιχεία 

– – – – – – – – 

Σύνολο 442.886.528 57.441.933 76.274.781 – 274.728.433 – 12.550.000 – 
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Η αντίστοιχη ενηλικίωση των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων
για την 31η Δεκεμβρίου 2006 είχε ως εξής:

 2006

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € εντός 
6 μηνών

6 έως 
12 μήνες

1 έως
5 έτη

αργότερα
από 5 έτη

εντός 
6 μηνών

6 έως 
12 μήνες

1 έως 
5 έτη

αργότερα 
από 5 έτη

Ενηλικίωση Απαιτήσεων

Πελάτες 23.520.648 – – – – – – – 

Επιταγές Εισπρακτέες 99.986.082 45.686.799 1.819.689 – 11.238.869 – – – 

Σύνολο 123.506.730 45.686.799 1.819.689 – 11.238.869 – – – 

 – – – – – – – –

Ενηλικίωση Υποχρεώσεων         

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 155.993.054 17.564.120 37.282.603  108.920.240 8.778.695 12.550.000 – 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 11.431 – 138.403 – – – – – 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 71.763.992 19.989.493 11.684.807 – 65.752 – – – 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 19.262.106 9.168.715 – – 40.710.353 – – – 

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 27.162.057 14.136.817 3.555.701 – – – – – 

Σύνολο 247.030.583 46.722.328 49.105.813 – 149.696.345 8.778.695 12.550.000 – 

6.6.5 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 χρηματοοικονο-
μικών στοιχείων, ο Όμιλος τεκμηριώνει την αντισταθμιστική σχέση μεταξύ του αντισταθμιζόμενου στοιχείου και 
του μέσου αντιστάθμισης αναφορικά με την 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 ταμειακών 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. 
Υπάρχουν τρία είδη αντισταθμιζόμενων σχέσεων. 

6.6.6 Αντιστάθμιση της Εύλογης Αξίας 

Αντιστάθμιση εύλογης αξίας είναι η αντιστάθμιση της έκθεσης στη διακύμανση της εύλογης αξίας αναγνωρι-
σμένου 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.
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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 προκει-
μένου 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 στοι-
χεία. Κάθε αναποτελεσματικότητα αντιστάθμισης αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσματα. 

6.6.7 Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών 

Με την αντιστάθμιση των ταμειακών ροών, η επιχείρηση προσπαθεί να καλύψει τους κινδύνους που προκα-
λούν 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 ταμειακών 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 Αποτελε-
σμάτων Χρήσης. Τα ποσά που συσσωρεύονται στα ίδια κεφάλαια μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμά-
των χρήσης στις περιόδους που τα αντισταθμιζόμενα στοιχεία αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όπως σε μία 
προσδοκώμενη πώληση.

Όταν ένα στοιχείο αντιστάθμισης ταμειακών ροών εκπνεύσει ή πωληθεί, διακοπεί ή ασκηθεί χωρίς να αντικα-
τασταθεί 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.

6.6.8 Αντισταθμίσεις μίας Καθαρής Επένδυσης

Οι αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό αντιμετωπίζονται λογιστικά κατά 
τρόπο συναφή με τις αντισταθμίσεις ταμειακών ροών. 

Κάθε κέδρος ή ζημιά του αντισταθμιστικού μέσου που τεκμηριώνεται ως αποτελεσματική αντιστάθμιση ανα-
γνωρίζεται 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 απο-
τελέσματα κατά την διάθεση της εκμετάλλευσης στο εξωτερικό. 

6.6.9 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.
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7. Χρηματιστηριακά Στοιχεία Μετοχής

7.1 Κέρδη Ανά Μετοχή

Για τον προσδιορισμό των κερδών ανά μετοχή χρησιμοποιήθηκε ο μέσος σταθμισμένος αριθμός τους επί του 
συνόλου των μετοχών (κοινές μετοχές) πλέον των νέων μετοχών που εκδόθηκαν λόγω της συγχώνευσης των 
θυγατρικών ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΔΕΛΤΑ PROJECT.

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 
της μητρικής

193.601.160 152.381.406 161.073.243 52.632.308 

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού 
μετοχών

113.084.743 97.211.748 113.084.743 97.211.748 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 1,71 1,57 1,42 0,54 

    

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 
της μητρικής

198.147.399 151.011.302 161.073.243 52.632.308 

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού 
μετοχών

113.084.743 97.211.748 113.084.743 97.211.748 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 1,75 1,55 1,42 0,54 

     

Μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες 31.12.2007 31.12.2006 – – 

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 
της μητρικής

(4.546.239) 1.370.104 – – 

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού 
μετοχών

113.084.743 97.211.748 – –

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (0,04) 0,01 – – 

7.2 Η Πορεία Της Μετοχής

Η Eταιρεία εισήχθη στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. τον Ιούλιο του 1995. Τον Αύγουστο του 1997, προ-
χώρησε σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή και μετάταξη των μετοχών της από 
την Παράλληλη στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. Οι μετοχές της Eταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες στο 
Χρηματιστήριο Αξιών και χαρακτηρίζονται από υψηλή εμπορευσιμότητα. Η τιμή κλεισίματος της μετοχής την 
31.12.2007, διαμορφώθηκε στα € 14,36.

Aξιοσημείωτος είναι και ο αυξημένος μέσος όγκος συναλλαγών για την περίοδο (01.01.2007 – 31.12.2007) ο 
οποίος φθάνει τα 187.796 τμχ. ημερησίως.

Η μετοχή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. συμμετέχει στους παρακάτω δείκτες:

Γενικός Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης (ASE), Δείκτης Non Ferrous Metals, Δείκτης FTSE/ΧΑ 20, Δείκτης FTSE/ΧΑ 
140, Δείκτης FTSE/Med 100, MSCI Small Cap, HSBC Small Cap, EPSI 50.
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Τα συνοπτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη της μετοχής κατά την περίοδο 01.01.2007 έως 
31.12.2007, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί, καθώς και στα διαγράμματα που παρατίθενται παρα-
κάτω:

Χρηματιστηριακά στοιχεία μετοχής της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ,
Εταιρικής χρήσης 2007

Μέση Τιμή € 14,76

Κατώτατη Τιμή € 12,19

Ανώτατη Τιμή € 18,17

Μέσος Ημερήσιος Όγκος Συναλλαγών 187.796 τμχ

Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών € 6.653.623

Καθαρό Μέρισμα Μετοχής Χρήσης 2007  € 0,51

7.3 Διαγράμματα

Διάγραμμα της Πορείας της Μετοχής και της Εξέλιξης του Όγκου Συναλλαγών από 01.01.2007 έως 31.12.2007
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Συγκριτικό Διάγραμμα με τη Πορεία της Μετοχής 
σε Σχέση με το Γενικό Δείκτη και το Δείκτη FTSE 20 από 01.01.2007 έως 31.12.2007
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7.4 Παρουσιάσεις σε Θεσμικούς Επενδυτές

Η Μυτιληναίος Α.Ε. - Όμιλος Επιχειρήσεων πληρώντας τις προϋποθέσεις για τα ποιοτικά κριτήρια του Χρηματι-
στηρίου Αθηνών, προέβη σε μια σειρά παρουσιάσεων σε Έλληνες και Ξένους Θεσμικούς κατά τη διάρκεια του 
2007 οι οποίες και αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΙΔΟΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
ΧΩΡΑ ΦΟΡΕΑΣ 

08.01.2007 Roadshow Η.Π.Α NBGI

10.01.2007 Roadshow Λυών Proton

24.01.2007 Roadshow Ιταλία - Γερμανία HSBC

01.02.2007 Roadshow Μ. Βρετανία UBS

04.02.2007 Roadshow Ελβετία HSBC

27.02.2007 Conference Call Ελλάδα Μυτιληναίος Α.Ε.

05.03.2007 Roadshow Μ. Βρετανία HSBC

28.03.2007 Conference Call Ελλάδα Μυτιληναίος Α.Ε.

29.03.2007 Roadshow Γαλλία HSBC

15.05.2007 Roadshow Βέλγιο HSBC

21.05.2007 Roadshow Γαλλία HSBC

23.05.2007 Roadshow Μ. Βρετανία Marfin

24.05.2007 Conference Call Ελλάδα Μυτιληναίος Α.Ε.

29.05.2007 Roadshow Μ. Βρετανία Marfin

04.07.2007 Roadshow Ελβετία - Ιταλία - Σκωτία - Μ. Βρετανία Credit Suisse

02.08.2007 Conference Call Ελλάδα Μυτιληναίος Α.Ε.

24.09.2007 Roadshow Η.Π.Α Credit Suisse

08.10.2007 Roadshow Μ. Βρετανία HSBC

29.11.2007 Roadshow Φιλανδία - Σουηδία - Ολλανδία - Δανία Alpha Finance

19.11.2007 Roadshow Πορτογαλία Credit Suisse

17.12.2007 Roadshow Η.Π.Α. Auerbach Grayson
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7.5 Πρόγραμμα Εταιρικών Πράξεων 2007 - 2008

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εταιρικές πράξεις της εταιρικής χρήσης 2007 - 2008.

Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Στοιχείων 2007: Τετάρτη 26 Μαρτίου 2008

Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2007
& Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών:

Πέμπτη 27 Μαρτίου 2008

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση: Πέμπτη 8 Μαΐου 2008 

Αποκοπή Μερίσματος 2007: Δευτέρα 12 Μαΐου 2008 

Έναρξη Καταβολής Μερίσματος 2007: Τρίτη 20 Μαΐου 2008 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2008: Τρίτη 20 Μαΐου 2008

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ου Τριμήνου 2008
& Ενημέρωση Αναλυτών:

Τετάρτη 21 Μαΐου 2008

Παρουσίαση Αναλυτών - Ένωση Θεσμικών Επενδυτών: Παρασκευή 20 Ιουνίου 2008

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2008: Δευτέρα 4 Αυγούστου 2008

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων 1ου Εξαμήνου 2008
& Ενημέρωση Αναλυτών: 

Τρίτη 5 Αυγούστου 2008

– Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2008: Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2008

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2008
& Ενημέρωση Αναλυτών:

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2008

(*) Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερο-
μηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.
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8.  Συνδεδεμένες Εταιρείες με τη
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

8.1 Συνοπτική Περιγραφή του Ομίλου Εταιρειών και Συμμετοχών της Εταιρείας

Η δομή του Ομίλου κατά την 31.12.2007 έχει ως εξής: 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
Μέθοδος 

Ενοποίησης
Ισοδύναμο % 

Μητρικής

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Μητρική

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ‘’ΜΕΤΚΑ’’ Ολική Ενοποίηση 51,49%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. Ολική Ενοποίηση 51,48%

Ε.Κ.Μ.Ε. Α.Ε. Ολική Ενοποίηση 20,59%

RODAX A.T.E.E. Ολική Ενοποίηση 51,49%

ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. Ολική Ενοποίηση 42,99%

DROSCO HOLDINGS LIMITED,Λευκωσία Κύπρος Ολική Ενοποίηση 42,99%

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

Ολική Ενοποίηση 32,24%

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(ΕΤΑΔΕ 
Α.Ε.), Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας

Ολική Ενοποίηση 51,49%

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. Ολική Ενοποίηση 100,00%

ΑΛΟΥΜΙΝΟΝ Α.Ε. Ολική Ενοποίηση 100,00%

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. Ολική Ενοποίηση 100,00%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. ‘’ΕΛΒΟ’’ Καθαρή Θέση 43,00%

SOMETRA S.A., Sibiu Ρουμανίας Ολική Ενοποίηση 92,79%

MYTILINEOS FINANCE S.A., Λουξεμβούργο Ολική Ενοποίηση 99,97%

STANMED TRADING LTD, Κύπρος Ολική Ενοποίηση 99,97%

MYTILINEOS BELGRADE D.O.O., Σερβία Ολική Ενοποίηση 99,97%

MYVEKT INTERNATIONAL SKOPJE, Π.Γ.Δ.Μ. Ολική Ενοποίηση 99,97%

RDA TRADING, Νήσοι Guernsey Ολική Ενοποίηση 99,97%

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ, 
Μαρούσι Αττικής

Ολική Ενοποίηση 100,00%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ‘’ΒΕΑΤ’’, Χαλάνδρι Αττικής Καθαρή Θέση 35,00%

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, Μαρούσι Αττικής Ολική Ενοποίηση Κοινή Διοίκηση

ΘΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ, Μαρούσι Αττικής Ολική Ενοποίηση 100,00%

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής Ολική Ενοποίηση 84,10%

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής Ολική Ενοποίηση 90,00%

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής

Ολική Ενοποίηση 95,10%

DELTA PROJECT CONSTRUCT SRL, Βουκουρέστι Ρουμανίας Ολική Ενοποίηση 95,01%
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ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής

Καθαρή Θέση 20,00%

ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής

Ολική Ενοποίηση 90,00%

ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ, Αμφίκλεια Φθιώτιδας Ολική Ενοποίηση 90,00%

ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
& ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής

Ολική Ενοποίηση 90,00%

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής

Ολική Ενοποίηση 56,25%

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΕ., Μοσχάτο Αττικής Καθαρή Θέση 31,50%

ΥΔΡΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
& ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής

Ολική Ενοποίηση 90,00%

ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής

Ολική Ενοποίηση 90,00%

ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής Ολική Ενοποίηση 90,00%

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε.(ΕΝ.ΔΥ.Α.Ε.), 
Μοσχάτο Αττικής

Ολική Ενοποίηση 90,00%

MYHΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. (πρώην ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α.Ε.), 
Μοσχάτο Αττικής

Ολική Ενοποίηση 90,00%

ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής Ολική Ενοποίηση 90,00%

ΙΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής

Καθαρή Θέση 49,00%

ΕΛΕΚΤΡΟΝΒΑΤΤ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής Καθαρή Θέση 10,00%

BUSINESS ENERGY Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής Καθαρή Θέση 24,92%

ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε., Αγ. Παρασκευή Αττικής Ολική Ενοποίηση 100,.00%

ENDESA Hellas S.A. Καθαρή Θέση 49,99%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε., 
Μαρούσι Αττικής

Ολική Ενοποίηση 
μεχρι 31.07

100,00%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Μαρούσι Αττικής

Ολική Ενοποίηση 
μεχρι 31.07

100,00%

ΑΝΑΝΕΩΣΗΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, Μαρούσι Αττικής
Ολική Ενοποίηση 
μεχρι 31.07

100,00%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Μαρούσι 
Αττικής

Ολική Ενοποίηση 
μεχρι 31.7

80,00%

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής
Ολική Ενοποίηση 
μεχρι 31.07

80,20%

ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής
Ολική Ενοποίηση 
μεχρι 31.7

80,20%
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ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής
Ολική Ενοποίηση 
μεχρι 31.07

80,20%

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής
Ολική Ενοποίηση 
μεχρι 31.07

80,20%

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής
Ολική Ενοποίηση 
μεχρι 31.07

80,20%

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής
Ολική Ενοποίηση 
μεχρι 31.07 

80,20%

ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής
Ολική Ενοποίηση 
μεχρι 31.07

80,20%

ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής
Ολική Ενοποίηση 
μεχρι 31.07

80,20%

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής
Ολική Ενοποίηση 
μεχρι 31.07

80.20%

ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής
Ολική Ενοποίηση 
μεχρι 31.07

80,20%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής
Ολική Ενοποίηση 
μεχρι 31.07

100,00%

SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, Μαρούσι Αττικής
Ολική Ενοποίηση 
μεχρι 31.07

100,00%

GREENENERGY A.E. Καθαρή Θέση 39,99

BUSINESS ENERGY ΤΡΟΙΖΙΝΙΑ Καθαρή Θέση 49,00%

 
Κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόμενης περιόδου ο Όμιλος προέβη σε αγορές και πωλήσεις μεριδίων σε θυ-
γατρικές εταιρείες. Τα σχετικά ποσοστά καθώς και το αποτέλεσμα που προέκυψε από τις συναλλαγές έχει ως 
εξής:

Ποσά σε €

METKA  
Κόστος 

Κτήσης (A)
Αξία Πώλη-
σης (Β)

Εύλογη αξία 
εταιρείας

Μερίδιο 
του Ομίλου 
στην Εύλο-
γη αξία (C)

Αριθμός 
Μετοχών

% Αγορών/ 
(πωλήσεις)

Κέρδος 
Πώλησης 
(Ατομικός)

Υπεραξία 
Αγοράς 
(Α-C)

Κέρδος από 
την πώληση 
μεριδίων 
(Β-C)

Κέρδος από 
εξαγορά 
(C-Α)

Αγορά Μέσω ΧΑ 24.606.849 – 127.066.577 4.133.943 1.222.654 3,25% – 20.472.906 – –

Πώληση Μέσω ΧΑ – (37.857.860) 127.066.577 (5.948.457) (2.432.000) -4,68% 25.578.424 (6.939.275) 24.970.128 –

  24.606.849 (37.857.860)   (1.209.346) -1,43% 25.578.424 20.472.906 24.970.128 –

ΑΤΕ  
Κόστος 

Κτήσης (A)
Αξία Πώλη-
σης (Β)

Εύλογη αξία 
εταιρείας

Μερίδιο του 
Ομίλου στην 
Εύλογη αξία 

(C)

Αριθμός 
Μετοχών

% Αγορών/ 
(πωλήσεις)

Κέρδος 
Πώλησης 
(Ατομικός)

Υπεραξία 
Αγοράς 
(Α-C)

Κέρδος από 
την πώληση 
μεριδίων 
(Β-C)

Κέρδος από 
εξαγορά 
(C-Α)

Αγορά Μέσω ΧΑ 1.990.860 – 561.710.009 1.805.503 134.586 0,32% – 185.357 – –

  1.990.860 – – – 134.586 0,32% – 185.357 – –

DELTA 
PROJECT

 
Κόστος 

Κτήσης (A)
Αξία Πώλη-
σης (Β)

Εύλογη αξία 
εταιρείας

Μερίδιο του 
Ομίλου στην 
Εύλογη αξία 

(C)

Αριθμός 
Μετοχών

% Αγορών/ 
(πωλήσεις)

Κέρδος 
Πώλησης 
(Ατομικός)

Υπεραξία 
Αγοράς 
(Α-C)

Κέρδος από 
την πώληση 
μεριδίων 
(Β-C)

Κέρδος από 
εξαγορά 
(C-Α)

Αγορά Μέσω ΧΑ 1.384.828 – (3.285.224) (51.272) 195.084 1,56% – 1.436.100 – –

  1.384.828 – – – 195.084 1,56% – 1.436.100 – –
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Επίσης κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόμενης περιόδου και στα πλαίσια των εταιρικών μετασχηματισμών ο 
Όμιλος προέβη και στις εξής εξαγορές:

α) έναντι € 15 χιλ. απέκτησε έμμεσο ποσοστό 47,31% του μετοχικού κεφαλαίου της μη εισηγμένης εταιρείας 
«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» πρώην «ΙΩΑΝΝΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥ-
ΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (1.200 μετοχές) και μέσω αυτής ποσοστό έμμεσης συμμετοχής και στην θυ-
γατρική της, PANEGYRIC LIMITED οι οποίες ενοποιούνται για πρώτη φορά. Ο Όμιλος ενοποίησε την παραπάνω 
εταιρεία από την 28.03.2007, ημερομηνία που τεκμαίρεται ότι απέκτησε τον έλεγχο των εταιρειών. Επειδή το 
κόστος απόκτησης είναι μικρότερο από το μερίδιο του Ομίλου στα ίδια κεφάλαια της αποκτώμενης επιχείρη-
σης, ως εκ τούτου ο Όμιλος αναγνώρισε απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης ως κέρδος το ποσό των € 36 
χιλ. Την 30.09.2007 ο Όμιλος ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για την παύση εργασιών της εταιρείας PANEGYRIC 
LIMITED, από την οποία προέκυψε ζημιά ποσού € 53.600.

β) έναντι € 53 χιλ. απέκτησε έμμεσο ποσοστό 47,31% του μετοχικού κεφαλαίου της μη εισηγμένης εταιρείας 
«ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Α.Ε.» πρώην «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ-
ΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ» (102.000 μετοχές), η οποία ενοποιείται για πρώτη φορά. Ο 
Όμιλος ενοποίησε την παραπάνω εταιρεία από την 28.03.2007, ημερομηνία που τεκμαίρεται ότι απέκτησε τον 
έλεγχο της εταιρείας. Από την εξαγορά προέκυψε υπεραξία € 11 χιλ την οποία ο Όμιλος κατ εφαρμογή του 
ΔΛΠ36 «Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων», διενεργώντας έλεγχο απομείωσης της, αναγνώρισε στα αποτε-
λέσματα της περιόδου.

γ) έναντι € 1 εκ. απέκτησε έμμεσο ποσοστό 63,14% του μετοχικού κεφαλαίου της μη εισηγμένης εταιρείας 
«ΕΝΕΡΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» η οποία ενοποιείται για πρώτη φορά. Ο Όμιλος 
ενοποίησε την παραπάνω εταιρεία από την 04.01.2007 ημερομηνία που τεκμαίρεται ότι απέκτησε τον έλεγχο 
της εταιρείας. Από την εξαγορά προέκυψε υπεραξία € 145 χιλ περίπου. Σημειώνεται ότι η εν λόγω εταιρεία την 
14.04.2007 εξαγοράστηκε κατά 100% από την “ENDESA Europa” και μετονομάστηκε σε “ENDESA Hellas S.A.” 
αποτελώντας το νέο εταιρικό σχήμα στο οποίο θα μεταβιβαστούν το σύνολο των ενεργειακών περιουσιακών 
στοιχείων του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ βάσει της στρατηγικής συμφωνίας που έχουν υπογράψει οι δυο όμιλοι. 
Αναλυτικότερα η εν λόγω συμφωνία παρουσιάζεται στην επόμενη παράγραφο «Σημαντικά Εταιρικά Γεγονότα».

δ) έναντι € 79.800 απέκτησε έμμεσο ποσοστό 100% του μετοχικού κεφαλαίου της μη εισηγμένης εταιρείας 
«ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε» πρώην «Ι. ΚΑΙ Ε. ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥ-
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (600 μετοχές), η οποία ενοποιείται για πρώτη φορά. Ο Όμιλος ενοποίησε την παραπάνω εται-
ρεία από την 19.06.2007, ημερομηνία που τεκμαίρεται ότι απέκτησε τον έλεγχο της εταιρείας. Από την εξαγορά 
προέκυψε υπεραξία € 36.248,47 την οποία ο Όμιλος κατ εφαρμογή του ΔΛΠ36 «Απομείωση Περιουσιακών 
Στοιχείων», διενεργώντας έλεγχο απομείωσης της, αναγνώρισε στα αποτελέσματα της περιόδου.

ε) Την 04.09.2007, η θυγατρική εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ)», στα πλαίσια 
της γενικότερης αναδιάρθρωσης του Ομίλου Μυτιληναίος και λόγω του συναφούς αντικειμένου δραστηριότη-
τας των δύο εταιρειών, απέκτησε από την τότε θυγατρική εταιρεία «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΔΕΛΤΑ PROJECT A.E)» το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤΑΔΕ Α.Ε.)» έναντι ποσού 
€ 8 εκ. Η παραπάνω εξαγορά δεν έχει καμία επίδραση στον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ καθώς τόσο η υπεραξία 
που προέκυψε όσο και το κέρδος της πώληση αναστρέφονται.

στ) Τέλος την 23.07.2007 η μητρική Εταιρεία, στα πλαίσια υλοποίησης της στρατηγικής της συμφωνίας με την 
ENDESA Europa, μεταβίβασε τα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονταν από τις 100% θυγατρικές της 
εταιρείες «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Σ.» και «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» στην ENDESA Hellas, μέσω απορρόφησης τους από την τελευταία. Σημειώνεται ότι η «ΜΥΤΙ-
ΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» είναι η μητρική εταιρεία των ενεργειακών εταιρειών «ΜΥΤΙΛΗ-
ΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ» (80% συμμετοχή), «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ» (100% συμμετοχή), 
«SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» (100% συμμετοχή) και «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» (100% συμμετοχή). 
Από τη συναλλαγή αυτή η μητρική Εταιρεία απέκτησε συμμετοχή στην ENDESA Hellas με ποσοστό 49,99% κα-
ταγράφοντας ταυτόχρονα κεφαλαιακά κέρδη ποσού € 160.142.497 στην ατομική της κατάσταση αποτελεσμάτων 
και κεφαλαιακά κέρδη ποσού € 159.533.181 σε επίπεδο Ομίλου.
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            Ποσά σε €

Μεταβιβαζόμενες Συμμετοχές Αξία Κτήσης

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.256.306

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 94.855

Συνολική αξία μεταβιβαζόμενων συμμετοχών (α) 2.351.161

Αξία αποκτώμενου μεριδίου σε ENDESA Hellas (β) 162.493.658

Κεφαλαιακά κέρδη μητρικής (β-α) 160.142.497

Προσαρμογές σε Ενοποιημένες οικονομικές Καταστάσεις  

(-) Μείον  

Καθαρή Θέση μεταβιβαζόμενων εταιρειών 3.246.685

Αξία αϋλων περιουσιακών στοιχείων που είχαν αναγνωριστεί 8.500.000

Αναγνωρισμένη υπεραξία 1.556.392

Συνολο μειωτικών προσαρμογών (γ) 13.303.077

(+) Πλέον  

Αξία συμμετοχής στον Ενοποιημένο 12.693.761

Συνολο προσθετικών προσαρμογών (δ) 12.693.761

Συνολικα κεφαλαιακά κέρδη ενοποιημένου (β-α-γ+δ) 159.533.181

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω ποσά έχουν προκύψει βάσει της οριστικής αποτίμησης των εισφερθέντων περι-
ουσιακών στοιχείων.
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9.  Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία της 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

9.1. Πλαίσιο Kατάρτισης Oικονομικών Kαταστάσεων

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. την 31η Δεκεμβρίου 2007, που καλύπτουν 
όλη τη χρήση 2007, 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 
Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) 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.

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί την χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρί-
σης της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου. Σημαντικές παραδοχές από την διοί-
κηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της Εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλο.

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 2006 και έχουν εφαρμοσθεί με 
συνέπεια για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται. 
Στις περιπτώσεις που κρίθηκε απαραίτητο, τα συγκριτικά στοιχεία των προηγούμενων χρήσεων αναμορφώθηκαν 
για να καταστούν ομοειδή με τα στοιχεία της τρέχουσας χρήσης.

Προσαρμογές για την απεικόνιση της συγχώνευσης των θυγατρικών εταιρειών «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛ-
ΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.» και «ΔΕΛΤA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»

Κατά την παρουσιαζόμενη χρήση, και συγκεκριμένα την 28.9.2007, η Εταιρεία ολοκλήρωσε τη διαδικασία συγ-
χώνευσης των θυγατρικών εταιρειών «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.» και «ΔΕΛΤA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.». 
Για την απεικόνιση της παραπάνω συγχώνευσης στις ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές της Καταστάσεις 
η Εταιρεία έκανε χρήση της παραγράφου 10 του ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών 
Εκτιμήσεων και Λάθη» καθώς ο χειρισμός της περίπτωσης συγχώνευσης εταιρειών οι οποίες τελούσαν, πριν τη 
συγχώνευση, υπό κοινό έλεγχο δεν εμπίπτει σε κάποιο ισχύον πρότυπο ή διερμηνεία. 

Η διοίκηση κατά την εφαρμογή της παραγράφου 10 του ΔΛΠ 8 έλαβε υπόψη της την οικονομική ουσία των 
γεγονότων προκειμένου να αναπτύξει μια λογιστική πολιτική, η οποία να εξυπηρετεί τις ανάγκες λήψης οικο-
νομικών αποφάσεων των χρηστών παρέχοντας ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με την χρηματοοικονομική 
απόδοση και την οικονομική θέση του Ομίλου και η οποία είναι σύμφωνη με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές 
πρακτικές που ισχύουν διεθνώς, χωρίς να έρχεται σε σύγκρουση με το ισχύον πλαίσιο των ΔΠΧΠ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Εταιρεία έχει αποτυπώσει στις ατομικές οικονομικές της καταστάσεις τα αποτελέ-
σματα, τα περιουσιακά στοιχεία, την καθαρή θέση, καθώς και τις υποχρεώσεις των απορροφούμενων εταιρειών 
από την 1.1.2006, αρχή της συγκριτικής παρουσιαζόμενης περιόδου, αναπροσαρμόζοντας αντίστοιχα και κάθε 
ενδιάμεση παρουσιαζόμενη περίοδο. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της μητρικής Εταιρείας έχουν αναπρο-
σαρμοστεί από την 1.1.2006 ώστε να ενσωματώνουν και τα αντίστοιχα αποτελέσματα των απορροφώμενων 
θυγατρικών εταιρειών. Παράλληλα, τα Ίδια Κεφάλαια της μητρικής έχουν αναμορφωθεί ώστε να απεικονίσουν 
τη μεταβολή στα κεφάλαια που προκύπτει με βάση τη σχέση ανταλλαγής μετοχών μεταξύ των συγχωνευμένων 
εταιρειών. Τέλος, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της μητρικής έχουν αυξηθεί ώστε να ενσωματώσουν 
και τα αντίστοιχα στοιχεία των απορροφώμενων θυγατρικών εταιρειών. 
Οι παραπάνω μεταβολές αναλύονται στους πίνακες που ακολουθούν:
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Ποσά σε € 31.12.2006

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΗΤΡΙΚΗ 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Α.Ε.

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΕΛΤΑ 
PROJECT

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Α.Ε.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

(πριν τη 
συγχώνευση)

(μετά την 
απόσχιση του 
κλάδου Με-
ταλλουργίας)

(μετά την 
απόσχιση των 
κλάδων κα-
τασκευών και 
ολοκληρωμέ-
νων έργων)

Για την 
εφαρμογή 

της μεθόδου 
“Συνένωσης 

Συμφερόντων” 

(μετά τη συγ-
χώνευση)

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 11.445.768  157.315  11.603.083

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 47.381 – 172.640 – 220.021

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 365.810.620 461.216.438 22.253.189 117.645.914 731.634.333

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις

15.920.830 – – – 15.920.830

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις

4.623.678 775.000 – – 5.398.678

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα 
προς πώληση

39.384 – – – 39.384

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 107.092  13.150  120.241

 397.994.752 461.991.438 22.596.293 – 764.936.570

Κυκλοφοριακά Στοιχεία      

Πελάτες και λοιπές εμπορικές 
απαιτήσεις

10.707.436 – 531.433 – 11.238.869

Απαιτήσεις από Θυγατρικές 35.567.188    35.567.188

Λοιπές Απαιτήσεις 20.764.997 45.452.057 1.025.961 – 67.243.015

Λοιπά Κυκλοφοριακά Περιουσιακά 
Στοιχεία

85.019 – – – 85.019

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε 
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

3.024.669 – – – 3.024.669

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.301.371 – 752.776 – 3.054.147

 72.450.681 45.452.057 2.310.170 – 120.212.908

Σύνολο Ενεργητικού 470.445.432 507.443.496 24.906.463  885.149.478

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Καθαρή θέση που αναλογεί 
στους μετόχους της Μητρικής 

     

Μετοχικό Κεφάλαιο 24.162.132 180.889.296 4.250.000 (111.059.380) 98.242.049

Υπέρ το άρτιο 177.503.432 170.725 5.066.722 (6.586.534) 176.154.344

Λοιπά Αποθεματικά 4.591.987 60.474.393 1.724.404 – 66.790.784

Αποτελέσματα εις νέον 53.624.538 225.569.629 2.443.959 – 281.638.126

Σύνολο Καθαρής Θέσης 259.882.088 467.104.043 13.485.085 – 622.825.302

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις      

Μακροπρόθεσμες Δανειακές 
Υποχρεώσεις

21.328.695 – – – 21.328.695
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Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 5.345.713 – – – 5.345.713

Αναβαλλόμενες Φορολογικές 
Υποχρεώσεις

13.949.573 – 183.122 – 14.132.695

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία

650.123 – 21.156 – 671.279

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις – – 59.124 – 59.124

Προβλέψεις – 3.100.000 – – 3.100.000

Συνολο Μακρορπόθεσμων 
Υποχρεώσεων

41.274.104 3.100.000 263.401 – 44.637.505

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις – – 65.752 – 65.752

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 12.462.072 37.239.453 177.949 – 49.879.474

Βραχυπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις

98.331.867 – 10.588.373 – 108.920.240

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
πληρωτέες στην επόμενη χρήση

17.564.120 – – – 17.564.120

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες 
εταιρείες

39.138.463 – – – 39.138.463

Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία 546.731 – – – 546.731

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.245.987 – 325.903 – 1.571.890

Σύνολο Βραχυπροθέσμων 
Υποχρεώσεων

169.289.240 37.239.453 11.157.977 – 217.686.670

Σύνολο Υποχρεώσεων 210.563.344 40.339.453 11.421.378  262.324.175

Σύνολο Καθαρής Θέσης και 
Υποχρεώσεων

470.445.432 507.443.496 24.906.463 – 885.149.478
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31.12.2007

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΜΗΤΡΙΚΗ 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Α.Ε.

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΕΛΤΑ PROJECT ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Α.Ε.

Ποσά σε €
(πριν τη

συγχώνευση)

(μετά την 
απόσχιση 

του κλάδου 
Μεταλλουργίας)

(μετά την απόσχι-
ση των κλάδων 
κατασκευών και 
ολοκληρωμένων 

έργων)

Για την εφαρμο-
γή της μεθόδου 
“Συνένωσης 

Συμφερόντων” 

(μετά τη 
συγχώνευση)

Πωλήσεις 889.543 2.100.000 866.075 (600.000) 3.255.618

Κόστος Πωληθέντων – (400.771) (424.847) – (825.618)

Μικτό Κέρδος 889.543 1.699.229 441.228 – 2.430.000

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 25.583.052 5 36.730 – 25.619.786

Έξοδα διάθεσης (2.594) – (161.933) – (164.527)

Έξοδα διοίκησης (20.506.870) – (1.469.800) 600.000 (21.376.671)

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης – – (691) – (691)

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (2.921.308) (45.551) -56.055 – -3.022.914

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 15.063.252 748.197 1.339 – 15.812.787

Χρηματοοικονομικά Έξοδα (16.453.924) – -456.786 – -16.910.710

Λοιπά Χρηματοοικονομικά 
Αποτελέσματα

185.727.335 – 2.462.458 – 188.189.793

Κέρδη προ φόρων 187.378.484 2.401.879 796.489 – 190.576.852

 Φόρος εισοδήματος (25.956.844) (3.567.209) 20.444 – (29.503.609)

Καθαρά κέρδη περιόδου 161.421.640 (1.165.330) 816.933 – 161.073.243

Κέρδη προ φόρων επνδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

3.882.012 1.653.683 (1.164.465} – 4.371.230

(-) Αποσβέσεις (840.190) – (46.057) – (886.247)

Κέρδη προ φόρων και επνδυτι-
κών αποτελεσμάτων

3.041.822 1.653.683 (1.210.522) – 3.484.983
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31.12.2006

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΜΗΤΡΙΚΗ 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Α.Ε.

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΕΛΤΑ PROJECT ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Α.Ε.

Ποσά σε €
(πριν τη

συγχώνευση)

(μετά την 
απόσχιση 

του κλάδου 
Μεταλλουργίας)

(μετά την απόσχι-
ση των κλάδων 
κατασκευών και 
ολοκληρωμένων 

έργων)

Για την εφαρμο-
γή της μεθόδου 
“Συνένωσης 

Συμφερόντων” 

(μετά τη 
συγχώνευση)

Πωλήσεις 132.329.416 – 4.720.397 – 137.049.813

Κόστος Πωληθέντων (113.451.184) – (3.975.860) – (117.427.044)

Μικτό Κέρδος 18.878.232 – 744.537 – 19.622.769

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 3.716.021 – 1.069.327 – 4.785.348

Έξοδα διάθεσης (5.259.396) – (199.899) – (5.459.295)

Έξοδα διοίκησης (7.624.408) – (483.638) – (8.108.046)

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης – – (83.591) – (83.591)

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (7.305.078) – (467.653) – (7.772.731)

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 1.745.651 – 90.768 – 1.836.419

Χρηματοοικονομικά Έξοδα (7.693.522) (45.333) (314.075) – (8.052.930)

Λοιπά Χρηματοοικονομικά
Αποτελέσματα

60.765.095 10.506.083 – – 71.271.178

Κέρδη προ φόρων 57.222.594 10.460.750 355.775 – 68.039.120

Φόρος εισοδήματος (10.827.679) (4.240.985) (338.148) – (15.406.812)

Καθαρά κέρδη περιόδου 46.394.915 6.219.765 17.627 – 52.632.308

Κέρδη προ φόρων επνδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

2.741.602 – 660.106 – 3.401.707

(-) Αποσβέσεις (336.231) – (81.023) – (417.255)

Κέρδη προ φόρων και επνδυτι-
κών αποτελεσμάτων

2.405.370 – 579.083 – 2.984.453

Αντίστοιχα οι ταμειακές ροές διαμορφώνονται ως εξής:
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31.12.2006

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
ΜΗΤΡΙΚΗ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙ-
ΟΣ Α.Ε.

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑ-

ΔΟΣ

ΔΕΛΤΑ 
PROJECT

ΠΡΟΣΑΡΜΟ-
ΓΕΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙ-
ΟΣ
Α.Ε.

Ποσά σε € (πριν τη
συγχώνευση)

(μετά την
απόσχιση 

του κλάδου 
Μεταλλουργίας)

(μετά την απόσχι-
ση των κλάδων 
κατασκευών και 
ολοκληρωμένων 

έργων)

Για την εφαρμο-
γή της μεθόδου 
“Συνένωσης 

Συμφερόντων” 

(μετά τη 
συγχώνευση)

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες

68.201.583 14.506.958 (3.024.360) – 79.684.182

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές 
δραστηριότητες

(87.339.911) 15.620.488 (6.785.517) – (78.504.940)

Ταμειακές Ροές από Χρηματο-
οικονομικές δραστηριότητες

(39.810.974) (30.127.447) (4.069.801) – (74.008.222)

Καθαρή Ταμειακή ροή (58.949.301) – (13.879.679) – (72.828.980)

Σχετικά με την Κατάσταση Μεταβολών της Καθαρής Θέσης, σημειώνεται ότι οι μεταβολές των Κεφαλαίων από 
την εφαρμογή της μεθόδου της «Συνένωσης Συμφερόντων» βάσει του ΔΛΠ 8 όπως απεικονίζονται προέκυψαν 
ως εξης:

Ποσά σε €

Ανάλυση προσαρμογών την 
01.01.2006

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ το Άρτιο
Λοιπά 

αποθέματικα
Αποτελέσματα 

εις νέον
Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

Κεφάλαια πριν την απεικονιση 
της συγχώνευσης με τη μέθο-
δο της “Συνένωσης Συμφερό-
ντων”-01.01.2006

24.312.204 183.906.926 783.427 27.246.309 236.248.866

Αύξηση με τα κεφάλαια των 
απορροφώμενων      

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 210.585.182 230.489 66.596.314 224.036.104 501.448.089

ΔΕΛΤΑ PROJECT 4.250.000 4.974.806 1.322.118 4.217.686 14.764.610

Μείωση κατά το ποσοστό συμ-
μετοχής της μητρικής      

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (100.446.883) –  – – (100.446.883)

ΔΕΛΤΑ PROJECT (2.700.180)    (2.700.180)

Προσαρμογή στα αποθεματικά 
- “Υπερ το Άρτιο” – 5.319.492  – – 5.319.492

Σύνολο Προσαρμογών 111.688.120 10.524.787 67.918.432 228.253.790 418.385.129

Κεφάλαια μετά την απεικονιση 
της συγχώνευσης με τη μέθο-
δο της “Συνένωσης Συμφερό-
ντων”- 01.01.2006

136.000.324 194.431.713 68.701.859 255.500.099 654.633.994

Κεφάλαια πριν την απεικονιση 
της συγχώνευσης με τη μέθοδο 
της “Συνένωσης Συμφερόντων”-
01.01.2007

24.162.132 177.503.432 4.591.987 53.624.538 259.882.088

Αύξηση με τα κεφάλαια των 
απορροφώμενων      

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 180.889.296 170.725 60.474.393 225.569.629 467.104.043
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Ποσά σε €

Ανάλυση προσαρμογών την 
01.01.2006

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ το 
Άρτιο

Λοιπά 
αποθέματικα

Αποτελέσματα 
εις νέον

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων

ΔΕΛΤΑ PROJECT 4.250.000 5.066.722 1.724.404 2.443.959 13.485.085

Μείωση κατά το ποσοστό 
συμμετοχής της μητρικής

     

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (108.359.200) – – – (108.359.200)

ΔΕΛΤΑ PROJECT (2.700.180)    (2.700.180)

Προσαρμογή στα αποθεματικά 
- “Υπερ το Άρτιο”

– (6.586.534) – – (6.586.534)

Σύνολο Προσαρμογών 74,079,917 (1,349,088) 62,198,797 228,013,588 362,943,214
Κεφάλαια μετά την απεικονιση 
της συγχώνευσης με τη μέθο-
δο της “Συνένωσης Συμφερό-
ντων” - 01.01.2007

98.242.049 176.154.344 66.790.784 281.638.126 622.825.302

Παράλληλα, στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της παρουσιαζόμενης χρήσης, ο Όμιλος, με την 
ολοκλήρωση της συγχώνευσης την 28.09.2007, ημερομηνία κατά την οποία οι μέτοχοι της μειοψηφίας των 
απορροφώμενων εταιρειών καθίστανται μέτοχοι της μητρικής, προκειμένου να αποτυπώσει το γεγονός αυτό 
ανέστρεψε το σωρευμένο υπόλοιπο των Δικαιωμάτων Μειοψηφίας κατά την 31.12.2007 στα Ενοποιημένα Ίδια 
Κεφάλαια. Επιπλέον, για να τηρηθεί η αρχή της συνέχειας και της συγκρισιμότητας των Οικονομικών Καταστά-
σεων αναστράφηκε το υπόλοιπο των δικαιωμάτων Μειοψηφίας στα Ενοποιημένα Ίδια Κεφάλαια την 01.01.2006, 
την 31.12.2006, την 01.01.2007 και την 31.12.2007. Ακολούθως, ο Όμιλος προκειμένου να απεικονίσει την 
οικονομική ουσία της συγχώνευσης κατά την οποία οι μέτοχοι των απορροφώμενων θυγατρικών του καθίστα-
νται μέτοχοι της μητρικής Εταιρείας, ανέστρεψε τα δικαιώματα μειοψηφίας των αποτελεσμάτων για την περίοδο 
01.01-31.12.2007 καθώς και για την περίοδο 01.01-31.12.2006 για σκοπούς συνέχειας και συγκρισιμότητας των 
στοιχείων. 

Σημειώνεται ότι, δεν έχουν γίνει αναπροσαρμογές που να επηρεάζουν άλλους λογαριασμούς των ενοποιημένων 
Οικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα ή για προηγούμενες περιόδους πέραν των προαναφερόμενων. 
Αναλυτικά οι προσαρμογές που έχουν πραγματοποιηθεί έχουν ως εξής:

Ποσά σε € ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΕΛΤΑ 
PROJECT

ΣΥΝΟΛΟ

Δικαιώματα μειοψηφίας 01.01.2007 (74.388.802) 95.257 (74.293.545)

Αναστροφή στο Μετοχικό Κεφάλαιο (αύξηση λόγω συγχώνευσης) (24.849.385) (95.257) (24.944.642)

Αναστροφή στα αποτελέσματα εις νέον 10.769.308 – 10.769.308

Αναστροφή στα αποθεματικά (Υπέρ το άρτιο) 88.468.879 – 88.468.879

Δικαιώματα μειοψηφίας 01.01.2006 218.529.201 11.231.125 229.760.327

Αναστροφή στο Μετοχικό Κεφάλαιο (αύξηση λόγω συγχώνευσης) (73.195.703) (1.616.149) (74.811.851)

Αναστροφή από Αποτελέσματα Εις Νέον 46.693.387 24.404 46.717.790

Αναστροφή στα αποθεματικά (Υπέρ το άρτιο) (192.026.886) (9.639.380) (201.666.266)

Αναστροφή δικαιωμάτων μειοψηφίας από τα αποτέλεσμα 
της περιόδου 

01.01.-31.12.2007 01.01.31.12.2006 –

– ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 19.628.965 (46.777.926) –

– ΔΕΛΤΑ PROJECT (2.111.163) (24.404) –

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ 17.517.802 (46.802.329) –
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Νέα Λογιστικά Πρότυπα Τροποποιήσεις και Ερμηνείες της ΕΔΔΠΧΠ 

Εντός του 2007 ξεκίνησε από την Εταιρεία η εφαρμογή, και η Εταιρεία υιοθέτησε, σειρά συγκεκριμένων νέων 
Προτύπων, Διερμηνειών και Τροποποιήσεων, τα οποία είτε δεν είχαν επίδραση στην οικονομική της θέση ή 
απόδοση είτε δημιουργούν κατά περίπτωση απαιτήσεις πρόσθετων γνωστοποιήσεων.

  ΔΠΧΠ 7. Γνωστοποιήσεις Χρηματοοικονομικών Μέσων
Το ΔΠΧΠ 7 αναφέρεται σε όλους τους κινδύνους που προκύπτουν από όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα, εκτός 
από εκείνα που αποκλείονται ειδικά (πχ. συμφέροντα σε θυγατρικές, συνδεδεμένα μέρη και κοινοπραξίες, 
κ.λπ.). Σκοπός των γνωστοποιήσεων είναι η παροχή μίας εικόνας για την χρήση των χρηματοοικονομικών μέ-
σων από τον Όμιλο και την έκθεσή του στους κινδύνους που αυτά προκαλούν. Η έκταση των γνωστοποιήσεων 
που απαιτούνται από την έκταση της χρήσης των χρηματοοικονομικών μέσων από την Εταιρεία και από την 
έκθεσή τους σε κινδύνους. Tο ΔΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ΔΛΠ 30 και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32, 
αλλά η παρουσίαση που απαιτείται από το ΔΛΠ 32 παραμένει χωρίς καμία αλλαγή. Ο Όμιλος και η Εταιρεία 
θα εφαρμόσουν το ΔΠΧΠ 7 για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 01.01 – 31.12.2007.

  Διερμηνεία 7 «Εφαρμογή της προσέγγισης αναμόρφωσης του ΔΛΠ 29 - Οικονομικές καταστάσεις σε υπερπληθω-
ριστικές οικονομίες» 

Η Διερμηνεία 7 απαιτεί όπως στην περίοδο κατά την οποία μια εταιρεία διαπιστώνει την ύπαρξη υπερπληθωρι-
σμού στην οικονομία του λειτουργικού της νομίσματος, χωρίς να υπήρξε υπερπληθωρισμός την προηγούμενη 
περίοδο, να εφαρμόζει τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 29 σαν να ήταν πάντοτε η οικονομία σε κατάσταση υπερπλη-
θωρισμού. Η Διερμηνεία 7 δεν έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

  Διερμηνεία 8 «Πεδίο Εφαρμογής ΔΠΧΠ 2» 
Η Διερμηνεία 8 διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΠ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» εφαρμόζεται 
σε συναλλαγές στις οποίες μια εταιρεία παραχωρεί συμμετοχικούς τίτλους ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
μεταβιβάσει μετρητά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία (που βασίζονται στην τιμή των μετοχών της), όταν το προσ-
διορίσιμο αντάλλαγμα που έχει ληφθεί φαίνεται να είναι χαμηλότερο από την εύλογη αξία των συμμετοχικών 
τίτλων που παραχωρούνται ή των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται. Η Διερμηνεία 8 δεν έχει εφαρμογή 
στον Όμιλο. 

  Διερμηνεία 9 «Επανεκτίμηση Ενσωματωμένων Παραγώγων» 
Η Διερμηνεία 9 απαιτεί όπως μια εταιρεία εκτιμά κατά πόσο ένα συμβόλαιο περιέχει ένα ενσωματωμένο παρά-
γωγο κατά τη στιγμή σύναψης του συμβολαίου, και απαγορεύει μεταγενέστερη επανεκτίμηση, εκτός εάν υπάρχει 
μεταβολή στους όρους του συμβολαίου που μεταβάλλουν ουσιαστικά τις ταμειακές ροές. Η Διερμηνεία 9 δεν 
έχει εφαρμογή στον Όμιλο. 

  Διερμηνεία 10 «Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση και Απομείωση»
Η Διερμηνεία 10 μπορεί να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις, σε περίπτωση που αναγνωριστεί ζημία 
απομείωσης σε ενδιάμεση περίοδο αναφορικά με υπεραξία ή επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους διαθέσιμους 
προς πώληση ή μη εισηγμένους συμμετοχικούς τίτλους που τηρούνται στο κόστος, καθώς αυτή η απομείωση 
δεν μπορεί να αντιλογιστεί σε επόμενες ενδιάμεσες ή ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Η Διερμηνεία 10 δεν 
έχει εφαρμογή στον Όμιλο.

Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, εκδόθηκαν νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Τρο-
ποποιήσεις υφισταμένων Προτύπων, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές χρήσεις που ξεκινούν την 1η 
Ιανουαρίου 2008 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Διοίκησης της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την 
εφαρμογή αυτών των νέων Προτύπων και Διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω:

  ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων – Τροποποιημένο 
Η τροποποίηση του πρότυπου απαιτεί όπως στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων περιλαμβάνονται 
μόνο οι συναλλαγές με τους μετόχους. Γίνεται εισαγωγή μια καινούριας κατάστασης συνολικού εισοδήματος και 
τα μερίσματα προς τους μέτοχους θα εμφανίζονται μόνο στην κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων ή στις 
σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων. Ο Όμιλος είναι στην διαδικασία της αξιολόγησης της επίδρασης 
από την εφαρμογή της τροποποίησης του προτύπου στις οικονομικές καταστάσεις. Το ΔΛΠ 1 ισχύει για χρήσεις 
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2009.
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  ΔΠΧΠ 2, Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών “όροι εξάσκησης και ακυρώσεις” – Τροποποιημέ-
νο

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 απόδο-
σης. Επίσης διευκρινίζεται ότι όλες οι ακυρώσεις, είτε προέρχονται από την οντότητα είτε από τα συμβαλλόμενα 
μέρη, πρέπει να έχουν την ίδια λογιστική αντιμετώπιση.  Το ΔΠΧΠ 2 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου του 2009.

  ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις.
Το ΔΠΧΠ 3 θα έχει εφαρμογή στις συνενώσεις επιχειρήσεων που προκύπτουν σε αυτές τις περιόδους και το 
πεδίο εφαρμογής του έχει τροποποιηθεί για να περιλαμβάνει συνενώσεις επιχειρήσεων που τελούν υπό κοινό 
έλεγχο και συνενώσεις χωρίς καταβολή τιμήματος (παράλληλη εισαγωγή μετοχών). Το ΔΠΧΠ 3 και το ΔΛΠ 
27, μεταξύ άλλων, απαιτούν μεγαλύτερη χρήση της εύλογης αξίας μέσω της κατάστασης λογαριασμού αποτε-
λεσμάτων και την ενδυνάμωση της οικονομικής κατάστασης της αναφερόμενης οντότητας. Επιπλέον, αυτά τα 
πρότυπα εισάγουν τις ακόλουθες απαιτήσεις: (1) να γίνεται επανυπολογισμός του μεριδίου συμμετοχής όταν ο 
έλεγχος ανακτάται ή χάνεται (2) να αναγνωρίζεται άμεσα στα ίδια κεφάλαια η επίδραση όλων των συναλλαγών 
μεταξύ ελεγχόμενων και μη ελεγχόμενων μερών, όταν ο έλεγχος δεν έχει χαθεί, και (3) εστιάζεται στο τι έχει 
δοθεί στον πωλητή ως τίμημα παρά στο ποσό της δαπάνης για την απόκτηση. Πιο συγκεκριμένα, στοιχεία 
όπως κόστη που σχετίζονται άμεσα με την αγορά, μεταβολές στην αξία του ενδεχόμενου τιμήματος, παροχές 
που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και εξοφλήσεις συμβολαίων που προϋπήρχαν θα λογιστικοποιού-
νται ξεχωριστά από τις συνενώσεις επιχειρήσεων και θα επηρεάζουν συχνά και την κατάσταση λογαριασμού 
αποτελεσμάτων. Το ΔΠΧΠ 3 και το ΔΛΠ 27 ισχύουν για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
του 2009.

  ΔΠΧΠ 8. Λειτουργικοί Τομείς
Το ΔΠΧΠ 8 διατηρεί τον γενικό σκοπό του ΔΛΠ 14. Απαιτεί οι οικονομικές οντότητες των οποίων οι μετοχές ή 
οι ομολογίες είναι δημόσια διαπραγματεύσιμες, καθώς και οι οικονομικές οντότητες που είναι στη διαδικασία 
έκδοσης μετοχών ή ομολογιών, να παρουσιάζουν οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα. Εάν οι επεξηγηματικές 
σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων περιέχουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής 
εταιρείας εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΠΧΠ 8, όπως επίσης και τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής 
εταιρείας, οι οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα απαιτούνται μόνο για τις ενοποιημένες οικονομικές καταστά-
σεις. Το ΔΠΧΠ 8 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2009.

  ΔΛΠ 23 Κόστος Δανεισμού (τροποποίηση)
Στην τροποποιημένη έκδοση του ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού», η προηγουμένως θεωρούμενη βασική μέθοδος 
της αναγνώρισης του κόστους δανεισμού στα αποτελέσματα, έχει εξαλειφθεί. Αντιθέτως, κόστος δανεισμού 
το οποίο είναι άμεσα αποδιδόμενο στην απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός επιλέξιμου στοιχείου του 
ενεργητικού, όπως αυτό καθορίζεται από το ΔΛΠ 23, θα πρέπει να αποτελεί μέρος του κόστους αυτού του 
στοιχείου. Η τροποποιημένη έκδοση του ΔΛΠ 23 είναι υποχρεωτική για ετήσιες περιόδους οι οποίες αρχίζουν 
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2009.

  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 πληρο-
φοριών αναφορικά με τα “puttable” μέσα που κατατάσσονται ως Ίδια Κεφάλαια. τροποποιημένη έκδοση του 
ΔΛΠ 32 ισχύει για χρήσεις που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2009.

  ΕΔΔΠΧΠ 11 ΔΠΧΠ 2- Συναλλαγές Συμμετοχικών Τίτλων της Ιδίας Επιχείρησης ή Επιχειρήσεων του Ιδιου Ομίλου
Αυτή η Διερμηνεία εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Μαρτίου 
2007. Η ΕΔΔΠΧΠ 11 παρέχει οδηγίες για το εάν οι συμφωνίες παροχών που εξαρτώνται από την αξία των με-
τοχών θα πρέπει να θεωρούνται πληρωμές με μετρητά ή με συμμετοχικούς τίτλους στις οικονομικές καταστάσεις 
της επιχείρησης. Αυτή είναι μία σημαντική διάκριση καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους απαιτούμε-
νους λογιστικούς χειρισμούς. Για παράδειγμα, οι πληρωμές με μετρητά αποτιμώνται στην εύλογη αξία σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού. Αντιθέτως, στις πληρωμές με συμμετοχικούς τίτλους η εύλογη αξία προσδιορίζεται 
κατά την ημερομηνία της παροχής και αναγνωρίζεται στην περίοδο που η σχετική υπηρεσία παρέχεται.
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  ΕΔΔΠΧΠ 12 Συμφωνίες Παραχώρησης Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών
Αυτή η Διερμηνεία εφαρμόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουα-
ρίου 2008. Η ΕΔΔΠΧΠ 12 παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισμό συμφωνιών στις οποίες (i) μία οντότητα 
του δημοσίου τομέα (ο «παραχωρητής») χορηγεί συμβάσεις για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών σε επιτη-
δευματίες του ιδιωτικού τομέα («διαχειριστές των παραχωρήσεων») και (ii) αυτές οι υπηρεσίες που παρέχονται 
προϋποθέτουν τη χρήση της υποδομής από τον διαχειριστή της παραχώρησης (ιδιωτική επιχείρηση). Η IFRIC 
12 είναι μία εκτενής Διερμηνεία που αναφέρεται σε ένα σύνθετο θέμα.

  ΕΔΔΠΧΠ 13 Προγράμματα Αφοσίωσης Πελατών
Η ΕΔΔΠΧΠ εξέδωσε μια διερμηνεία η οποία σχετίζεται με την εφαρμογή των όσων ορίζει το ΔΛΠ 18 για την 
αναγνώριση των εσόδων. Η ΕΔΔΠΧΠ 13 «Προγράμματα αφοσίωσης πελατών» διευκρινίζει ότι όταν οι επιχειρή-
σεις παρέχουν ανταλλάγματα επιβράβευσης (π.χ. πόντους) ως μέρος μια συναλλαγής πώλησης και οι πελάτες 
μπορούν να εξαργυρώσουν αυτά τα ανταλλάγματα στο μέλλον για τη λήψη δωρεάν ή με έκπτωση αγαθών 
ή υπηρεσιών, θα πρέπει να εφαρμόζεται η παράγραφος 13 του ΔΛΠ 18. Αυτή απαιτεί τα ανταλλάγματα επι-
βράβευσης να χειρίζονται λογιστικά ως ένα ξεχωριστό στοιχείο της συναλλαγής πώλησης και ένα μέρος του 
αντιτίμου το οποίο εισπράχθηκε ή της απαίτησης η οποία αναγνωρίστηκε να κατανέμεται στα ανταλλάγματα 
επιβράβευσης. Ο χρόνος αναγνώρισης αυτού του στοιχείου του εσόδου αναβάλλεται έως ότου η επιχείρηση 
ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της που συνδέονται με τα ανταλλάγματα επιβράβευσης, είτε παρέχοντας τα ανταλ-
λάγματα αυτά άμεσα είτε μεταβιβάζοντας την υποχρέωση σε κάποιο τρίτο μέρος. Η εφαρμογή της ΕΔΔΠΧΠ 13 
είναι υποχρεωτική για περιόδους οι οποίες αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2008.

Σημαντικές Λογιστικές Κρίσεις, Εκτιμήσεις και Υποθέσεις

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ 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 ημερομη-
νία 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.
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.

Κρίσεις

Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών και των κρίσεων της διοίκησης, εκτός αυτών που πε-
ριλαμβάνουν 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 διαθέ-
σιμη προς πώληση. Για αυτές που είναι διακρατούμενες μέχρι τη λήξη, η διοίκηση εξετάζει εάν πληρούνται τα κρι-
τήρια 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 απο-
κτηθεί 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,

 Απαξίωση των Αποθεμάτων και

  κατά πόσο μία μίσθωση που συνάπτεται με έναν εξωτερικό εκμισθωτή κατατάσσεται ως λειτουργική ή χρη-
ματοδοτική.
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Εκτιμήσεις και Υποθέσεις

Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές γνω-
στοποιήσεις 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 κα-
τάστασης 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 υπο-
θέσεων 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 γεγονό-
τα 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 πολλα-
πλασιασμού 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 προ-
εκτάσεις και τα δεδομένα της αγοράς.

Στην περίπτωση που από αυτή την ανάλυση προκύπτει απομείωση της υπεραξίας, τότε η μέτρηση της απομεί-
ωσης 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 άϋλα περιουσιακά στοιχεία με καθορισμένες ωφέλιμες ζωές και 
υποκείμενα σε απόσβεση, συγκρίνοντας την λογιστική αξία με το άθροισμα των μη προεξοφλημένων ταμεια-
κών 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 προεξο-
φλημένες ταμειακές ροές.

Ο Όμιλος ετησίως διενεργεί έλεγχο για απομείωση της υπεραξίας, σύμφωνα με την λογιστική πολιτική, όπως 
αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα Α’. Τα ανακτήσιμα ποσά των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών έχουν 
καθοριστεί βασιζόμενα σε υπολογισμούς της αξίας σε χρήση (on value-in-use calculations). Αυτοί οι υπολογι-
σμοί απαιτούν τη χρήση εκτιμήσεων (Παράγραφος 9.7.1).

 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 συγκεκρι-
μένη 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. Σημα-
ντικές 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 
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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
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.λπ.), τότε ο λογαριασμός αναλύεται και καταγράφεται εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν ότι η απαίτηση 
είναι ανείσπρακτη. 
Δαπάνες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης 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 2007. 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 ενδε-
χόμενων υποχρεώσεων του Ομίλου στο μέλλον.

9.2 Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Το 2007 αποτέλεσε για τον Όμιλο Επιχειρήσεων Μυτιληναίος άλλη μια καλή χρονιά παρά την αρνητική συ-
γκυρία σε ότι αφορά την εξέλιξη της ισοτιμίας δολαρίου – ευρώ, της πτώσης των τιμών της Αλούμινας από 
τα επίπεδα ρεκόρ του 2006 καθώς και της ραγδαίας αύξησης των τιμών του πετρελαίου. Επίσης, αποτέλεσε τη 
χρονιά πραγματοποίησης σημαντικών εταιρικών μετασχηματισμών, με την απορρόφηση των θυγατρικών εταιρει-
ών «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.» και «ΔΕΛΤA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», καθώς και επίτευξης σημαντικών 
συμφωνιών στον τομέα της ενέργειας με τη στρατηγική συμμαχία με την ENDESA. 

Το σημαντικότερο γεγονός για τον Όμιλο αποτέλεσε η σύναψη στρατηγικής συμμαχίας στην Ελλάδα με τον 
Ισπανικό ενεργειακό κολοσσό ENDESA, η οποία θα επεκταθεί στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η νέα εταιρεία, με 
τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη παραγωγική δυνατότητα ισχύος και με ισορροπία σε θερμικές ανανεώσιμες πηγές, 
θα αποτελέσει το μεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό ενέργειας στην Ελλάδα. 

Οι οικονομικές δυνατότητες της νέας εταιρείας, η τεχνογνωσία της ENDESA (μία από της μεγαλύτερες ιδιωτικές 
πολυεθνικές εταιρείες, με παρουσία σε περισσότερες από 15 χώρες σε Ευρώπη, Αμερική και Αφρική), η βιο-
μηχανική διάσταση και καθοριστικός ρόλος της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή, θα 
επιτρέψουν στη νέα εταιρεία να αντεπεξέλθει σε αυτό το φιλόδοξο επενδυτικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα. 

Κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόμενης περιόδου και στα πλαίσια των εταιρικών μετασχηματισμών, ο Όμιλος 
προχώρησε στη συγχώνευση των θυγατρικών εταιρειών «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Βp.Ε.Α.Ε.» και «ΔΕΛΤA 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.».

Η τριπλή συγχώνευση αποτελεί ορόσημο για τη νέα εποχή που ξεκινά με προοπτικές περαιτέρω ενδυνάμωσης 
και ισχυρής παρουσίας του Ομίλου όχι μόνο στο ελληνικό αλλά και στο διεθνές επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Η 
πλήρης ενσωμάτωση, μετά από 35 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αλλά και της πρωτοπόρου στην ενέργεια ΔΕΛΤΑ PROJECT ενδυναμώνει τον Όμιλο και ισχυρο-
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ποιεί περαιτέρω τη μετοχή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. 

Σταθμό για το 2007 και για την επέκταση της ΜΕΤΚΑ σε διεθνές επίπεδο αποτέλεσε η σύναψη συμβολαίου με 
την εταιρεία “ΤΗΕ KARACHI ELECTRIC SUPPLY CORPORATION Ltd” (KESC), για τη μελέτη, προμήθεια και θέση 
σε λειτουργία του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 220MW στο Καράτσι του Πακιστάν. Για το 
έργο αυτό η ΜΕΤΚΑ συνεργάστηκε με την General Electric Co., η οποία θα είναι ο προμηθευτής των αερο-
στροβίλων και την “ISTROENERGO GROUP Inc” (IEG) Σλοβακίας, η οποία θα είναι ο προμηθευτής του λέβητα 
ανάκτησης θερμότητας. Το ύψος του συμβολαίου ανέρχεται στο ποσό των € 110 εκατομμυρίων. Στο σχεδιασμό 
του σταθμού υπάρχει πρόβλεψη για επέκταση και αύξηση της ισχύος μέχρι τα 250 MW. Επισημαίνεται η με-
γάλη σημασία της διείσδυσης της ΜΕΤΚΑ σε μια αγορά 160 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου το ποσοστό ηλε-
κτροδότησης δεν ξεπερνά το 60%. Σύμφωνα με τους μετριότερους υπολογισμούς, υπολογίζεται ότι μέσα στην 
επόμενη δεκαετία θα προστεθούν στο υπάρχον σύστημα 15.500 MW, εκ των οποίων 9.500 MW με καύσιμο 
φυσικό αέριο. Μεγάλο μέρος από την κατασκευή της θερμικής αυτής ισχύος θα διεκδικήσει η ΜΕΤΚΑ, με την 
προϋπόθεση της επιτυχούς, και εντός των χρονικών ορίων που έχουν συμφωνηθεί, περάτωσης του έργου. 
Επιπλέον, στις 17.10.2007 υπεγράφη μεταξύ της ΜΕΤΚΑ και της ΔΕΗ η συμφωνία για τη μελέτη, κατασκευή 
και θέση σε λειτουργία, σταθμού παραγωγής ρεύματος στο Αλιβέρι, μέγιστης ισχύος 420 Mwatt, με καύσιμο 
Φυσικό Αέριο καθώς και για τη 12ετή συντήρηση του αεριοστροβίλου της. 

Στα πλαίσια της γενικότερης αναδιάρθρωσης του Ομίλου Μυτιληναίος και λόγω του συναφούς αντικειμένου 
δραστηριότητας των δύο εταιρειών, η ΜΕΤΚΑ απέκτησε από την τότε θυγατρική εταιρεία «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟ-
ΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε (ΔΕΛΤΑ PROJECT A.E)» το 100% του μετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤΑ-
ΔΕ Α.Ε.)». 

Η φιλοσοφία του Ομίλου στον τομέα της Εταιρικής Υπευθυνότητας εστιάζεται στην αρμονική συνύπαρξη των 
εταιρικών δραστηριοτήτων με τις δράσεις της για την κοινωνία και το περιβάλλον. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται 
ενεργά και με συνέπεια ανταποκρινόμενος στον κοινωνικό του ρόλο και αναπτύσσει καινοτόμες δράσεις της 
σύγχρονης περιβαλλοντικής ηθικής, όπως η αισθητική περιβάλλοντος και ο ανοιχτός διάλογος με τις τοπικές 
κοινωνίες. 

Το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου περιλαμβάνει συστηματικές ενέργειες με στόχο την υπεύ-
θυνη λειτουργία της Εταιρείας και τη δημιουργία πρακτικών αποτελεσμάτων, κυρίως στους τομείς: Περιβάλλον, 
Κοινωνία, Αγορά και Εργασιακός Χώρος. 

Ο Όμιλος Μυτιληναίος αποτελεί από το 2006 μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, 
σε μια προσπάθεια συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών με άλλες Ελληνικές εταιρείες.

Σε ότι αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα, ο Όμιλος παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 8,2% 
παρά την αρνητική εξέλιξη της ισοτιμίας του δολαρίου με το ευρώ η οποία κυμάνθηκε από 1,30 στην αρχή της 
περιόδου σε 1,46 στο τέλος της, μεταβολή η οποία επέδρασε αρνητικά στον Κύκλο Εργασιών κατά € 40 εκ 
περίπου. Παράλληλα, τα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκαν 
σημαντικά (83,3%) σε σχέση με τη χρήση 2006 και ανήλθαν σε € 193 εκ., κυρίως λόγω των κεφαλαιακών 
κερδών που προέκυψαν από την υλοποίηση της πρώτης φάσης της συμφωνίας με την ENDESA Europe στον 
τομέα της Ενέργειας αλλά και από την ενοποίηση του 100% του αποτελέσματος της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Ε. μετά 
την απορρόφηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας λόγω της συγχώνευσης. Τέλος, τα λειτουργικά αποτελέσματα 
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μείωση κατά 18% και ανήλθαν σε € 153 εκ. από 
€ 188 εκ. για το 2006.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

Το 2008 αναμένεται να είναι μια δύσκολη χρονιά για τον τομέα της Μεταλλουργίας λόγω των σημαντικά αυ-
ξημένων τιμών των Α’ Υλών, των μεταφορικών καθώς και της αποδυνάμωσης του δολαρίου έναντι του ευρώ. 
Η εξέλιξη των παραπάνω μέσα στη χρονιά αναμένεται να είναι καταλύτης για τα αποτελέσματα του Ομίλου. 
Αντίθετα, για τον τομέα κατασκευών ολοκληρωμένων έργων, το 2008 αναμένεται να είναι μια εξαιρετική χρονιά 
καθώς θα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη δυο σημαντικά ενεργειακά έργα (Θερμικοί Σταθμοί Αλιβερίου και Αγ 
Νικολάου) ενώ αντίστοιχα σημαντικές είναι και οι προοπτικές για την περαιτέρω αύξηση του ανεκτέλεστου υπο-
λοίπου με νέα έργα. Τέλος, το 2008 αναμένεται να είναι μια σημαντική χρονιά και για τον τομέα της ενέργειας 
όπου εξελίσσεται ομαλά το πλάνο της ενσωμάτωσης στην ENDESA Hellas όλων των ενεργειακών περιουσιακών 
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στοιχείων του Ομίλου ενώ ταυτόχρονα αναμένεται και η ένταξη στην ημερήσια αγορά ενέργειας του Σταθμού 
Συμπαραγωγής ως ανεξάρτητου παραγωγού. 

Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, ο Όμιλος Μυτιληναίος το 2007 μέσω των στρατηγικών του επιλογών ενίσχυσε τη 
δυναμική του, ενδυναμώνοντας την παρουσία του στον τομέα της Ενέργειας μέσω σημαντικών στρατηγικών 
συνεργασιών, αναπτύσσοντας παράλληλα την παρουσία του στη διεθνή αγορά σε ότι αφορά τον τομέα κατα-
σκευής ολοκληρωμένων ενεργειακών έργων. Στον τομέα της Μεταλλουργίας, ο Όμιλος συνεχίζει τη δυναμική 
του πορεία αναλύοντας τα δεδομένα της αγοράς σε διεθνές επίπεδο και εξετάζοντας πιθανές ευκαιρίες.
Εργαζόμενοι, με αποτελεσματικότητα θα εξακολουθήσουμε να προωθούμε και το 2008 το στόχο μας να κατα-
στήσουμε την ευρωπαϊκή αγορά της βαριάς βιομηχανίας συνώνυμη με την επωνυμία μας. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Η κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ-GENERAL ELECTRIC αναδείχτηκε μειοδότης στη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία που διεξή-
γαγε η εταιρεία PETROM S.A., θυγατρική του πολυεθνικού κολοσσού OMV-Αυστρίας, για την ανάδειξη αναδόχου 
για την κατασκευή Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος 850Mw στο Petrobrazi Ρουμανίας.

Στις 01.01.2008 η Endesa Hellas ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε αίτηση ανανέωσης της άδειας εγκατάστασης 
για τα σταθμό παραγωγής ενέργειας στο Βόλο με καύσιμο φυσικό αέριο. Ο σταθμός θα είναι ισχύος 440 MW 
και θα κατασκευαστεί στη βιομηχανική περιοχή του Βόλου. Αποφάσισε επίσης να κατασκευάσει δύο ακόμα 
σταθμούς φυσικού αερίου παρόμοιας ισχύος την επόμενη πενταετία και αναζητά κατάλληλα σημεία και προε-
τοιμάζει σχετικές προτάσεις. 

Στις 10.01.2008 η Endesa Hellas ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνει τις προετοιμασίες για την έναρξη κατασκευής της 
νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος συνδυασμένου κύκλου στο Βόλο. 
Ο Όμιλος Μυτιληναίος προέβηκε κατά την περίοδο 1.1.2008 έως 26.3.2008 σε αγορά 871.170 κοινών μετοχών 
με μέση τιμή κτήσης € 9,94 ανά μετοχή. 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Ο Όμιλος παρακολουθεί τις επιδόσεις μέσα από ανάλυση πέντε βασικών τομέων:

(1)  Του τομέα της Μεταλλουργίας & Μεταλλείων, όπου εντάσσονται το Αλουμίνιον της Ελλάδος, η Δελφοί 
Δίστομον, η Θορική Α.Ε.Β.Ε. καθώς και η Sometra S.A. O τομέας αυτός αποτέλεσε για το 2007 το 63,6% 
του κύκλου εργασιών του Ομίλου ενώ συνεισέφερε και το 67,7% των λειτουργικών κερδών (EBITDA).

(2)  O τομέας των έργων που ανήκει στη θυγατρική ΜΕΤΚΑ και τις θυγατρικές της εταιρείες αποτελεί ακόμα 
ένα σημαντικό τομέα δραστηριότητας για τον Όμιλο. Ο τομέας αυτός κατά το 2007 αποτέλεσε το 25,8% του 
κύκλου εργασιών καθώς και το 32,7% της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) ενώ κατά το 2008 αναμένεται 
να αποτελέσει τον τομέα με τη μεγαλύτερη συμβολή στην κερδοφορία του Ομίλου. 

(3)  Όσον αφορά στον τομέα της Ενέργειας, το 2007 αποτέλεσε χρονιά όπου μέσα από τη στρατηγική συμφωνία 
με την ENDESA μπήκαν οι βάσεις ώστε να αποτελέσει στο μέλλον ένα τομέα με πολύ σημαντική συμβολή 
στα αποτελέσματα. 

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 χρησιμο-
ποιούνται διεθνώς:

– ROCE (Return on Capital Employed) – «Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων»: Ο δείκτης 
διαιρεί τα κέρδη προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων με τα συνολικά απασχολούμενα κεφά-
λαια του Ομίλου τα οποία είναι το άθροισμα της Καθαρής Θέσης, του συνόλου των δανείων και των μακρο-
πρόθεσμων προβλέψεων.

– ROE (Return on Equity) – «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη μετά από φόρους 
με την Καθαρή Θέση του Ομίλου.
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– EVA (Economic Value Added) – «Προστιθέμενη οικονομική αξία»: Το μέγεθος αυτό υπολογίζεται πολλαπλα-
σιάζοντας τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια με τη διαφορά (ROCE – Κόστος Κεφαλαίου) και αποτελεί το 
ποσό κατά το οποίο αυξάνει 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 2007 και σε σύγκριση με το 2006 κινήθηκαν ως εξής:

 31.12.2007 31.12.2006

ROCE 12% 15%

ROE 11% 18%

EVA (σε εκατ.ευρώ) 43 67

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Σκοποί και Πολιτικές Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

Οι δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν πολλαπλούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους συμπεριλαμβανο-
μένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, διακυμάνσεων των τιμών της αγοράς, πιστω-
τικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου, στοχεύει στον 
περιορισμό ενδεχόμενης αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του, που είναι δυνατό να 
προκύψει από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές 
του κόστους και των πωλήσεων. 

Οι βασικές πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων καθορίζονται από τη Διοίκηση του Ομίλου. Η πολιτική διαχείρι-
σης κινδύνων εφαρμόζεται από το τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων του Ομίλου (Corporate Treasury Department) 
το οποίο δρα ως ένα κέντρο υπηρεσιών το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια συγκεκριμένων κατευθύνσεων εγκε-
κριμένων 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 χρημα-
τοοικονομικά εργαλεία και καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοοικονομικά ινστιτούτα, καθώς και από εκθέσεις 
σε πιστωτικό κίνδυνο από πελάτες. Για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου ο Όμιλος θέτει όρια στο 
πόσο θα εκτίθεται σε κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα και συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. 

Κίνδύνος 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 ρευστότη-
τας εξασφαλίζονται πρόσθετα από ένα επαρκές ποσό δανειακών κεφαλαίων και την δυνατότητα να πωληθούν 
μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία. 

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. 
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Ο πρόσφατος ανοδικός κύκλος των τιμών των εμπορευμάτων οφείλεται εν μέρει στην ανάπτυξη της Κίνας και 
άλλων αναπτυσσόμενων οικονομιών. Οποιαδήποτε μείωση της ανάπτυξης αυτής, ενδέχεται να έχει επιρροή στις 
τιμές των εμπορευμάτων και ως συνέπεια επίπτωση στην χρηματοοικονομική θέση και απόδοση του Ομίλου.
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 εταιρειών 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. 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.

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. Η πολιτική του Ομίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την 
έκθεση του στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. 

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 μη-
χανισμών 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 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. είναι ο θεματοφύλακας των Αρχών Εταιρικής Διακυβερνήσεως 
του Ομίλου. Σήμερα απαρτίζεται από 2 εκτελεστικά και 5 μη εκτελεστικά μέλη. Από τα μη εκτελεστικά μέλη τα 
2 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 μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 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 Μυτιληναίος Α.Ε. 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 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ διαθέτει Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου επικεφαλής της οποί-
ας είναι ο κ. Παπαγεωργίου Αντώνιος με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.



Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη

85| Ετήσιο Δελτίο 2007

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχετικά με τη διανομή μερίσματος, η διοίκηση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την αποδοτι-
κότητα του Ομίλου, τις προοπτικές και τα επενδυτικά πλάνα προτείνει τη διανομή μερίσματος ίσου με € 0,51. 
μετοχή έναντι € 0,25. μετοχή το 2006 (υπολογιζόμενο για λόγους συγκρισιμότητας βάσει του αναμορφωμένου 
αριθμού μετοχών λαμβάνοντας υπόψη το Split των μετοχών).

Ευάγγελος Μυτιληναίος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

9.3  Επεξηγηματική Έκθεση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
της Μυτιληναίος Α.Ε. – Όμιλος Επιχειρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 4 
παρ. 7-8 του Ν3556/2007 κατ’ άρθρο 11ο Ν. 3371/2005

Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς την Τακτική Γενική Συνέ-
λευση 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 ογδόντα χιλιάδες εννιακό-
σια δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά του ευρώ (€ 125.080.916,71) διαιρούμενο σε εκατόν δέκα έξι 
εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα οκτώ χιλιάδες πενήντα τρεις (116.898.053) άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές 
ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών (€ 1,07) έκαστη. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της χρήσης 01.01.2007 έως 31.12.2007 διαμορφώθηκε ως 
ακολούθως:

Α) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μέχρι την 03.09.2007 ανερχόταν σε € 24.312.204 διαιρούμενο σε 
40.520.340 μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,60.

Β) Την 03.09.2007 η Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ενέκρινε τη συγχώνευση, 
κατά τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν.2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας, δι’ απορροφήσε-
ως από την Εταιρεία των ανωνύμων εταιρειών με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
ΕΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» και αποφάσισε την, ταυτόχρονη και εκ παραλλήλου 
α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, 
(αα) (ι) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑ-
ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ύψους διακοσίων έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα πέντε 
χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα λεπτών (€ 206.565.872,9) μείον του ποσού των εκα-
τόν οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων εκατόν ενενήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών 
(€ 108.359.199,60) που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων μετοχών της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που η Εταιρεία κατέχει, 
(ιι) κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟ-
ΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 4.250.000) 
μείον του ποσού των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ και τεσσάρων λεπτών 
(€ 2.700.180,04), που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρούμενων μετοχών της «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟ-
ΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» που η Εταιρεία κατέχει,
ήτοι, συνολικά, κατά το ποσό των ενενήντα εννέα εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων 
ενενήντα τριών ευρώ και είκοσι έξι λεπτών (€ 99.756.493,26) 
(ββ) κατά το ποσό των εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα τεσσάρων 
λεπτών (€ 135.483,84) συνεπεία κεφαλαιοποίησης για σκοπούς διατήρησης της σχέσης ανταλλαγής των μετο-
χών, τμήματος του λογαριασμού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της Εταιρείας
β) μεταβολή της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής της Εταιρείας από εξήντα λεπτά του ευρώ (€ 0,60) σε δύο 
ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (€ 2,55). 
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γ) έκδοση οκτώ εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα επτά χιλιάδων εκατόν ογδόντα δύο (8.187.182) ονομαστικών με-
τοχών ονομαστικής αξίας έκαστης δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (€ 2,5), τις οποίες θα διένειμε στους με-
τόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών σύμφωνα με τις σχέσεις ανταλλαγής που ορίζονται στο από 18.08.2007 
Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και το οποίο εγκρίθηκε από την 03.09.2007 Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας. 
Κατόπιν αυτού το συνολικό ποσό της αύξησης ανήρχετο στο ποσό των ενενήντα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσί-
ων ενενήντα μία χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτών (€ 99.891.977,10) και το μετοχι-
κό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήρχετο στο ποσό των εκατόν είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων διακοσίων τεσσάρων 
χιλιάδων εκατόν ογδόντα ενός ευρώ και δέκα λεπτών (€ 124.204.181,10) διαιρούμενο πλέον σε σαράντα οκτώ 
εκατομμύρια επτακόσιες επτά χιλιάδες πεντακόσιες είκοσι δύο (48.707.522) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά 
ψήφου, μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (€ 2,55) έκαστης. 

Γ) Την 26.11.2007 η Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε α) τη μείωση της 
ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας, από δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά του ευρώ (€ 2,55) σε 
ένα ευρώ και επτά λεπτά του ευρώ (€ 1,07) με την έκδοση 68.190.531 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, και 
τη διανομή δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους είκοσι τεσσάρων (24) νέων μετοχών νέας ονομαστικής αξίας 
ενός ευρώ και επτά λεπτών του ευρώ (€ 1,07) έκαστης για κάθε δέκα (10) παλαιές μετοχές παλαιάς ονομαστικής 
αξίας δύο ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών του ευρώ (€ 2,55) έκαστης και β) την αύξηση του μετοχικού κεφα-
λαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού ύψους οκτακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων επτακοσίων 
τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα ενός λεπτών του ευρώ (€ 876.735,61) για σκοπούς στρογγυλοποίησης της νέας 
ονομαστικής αξίας των μετοχών.

Δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 17.12.2007 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 
της Εταιρείας με καταβολή μετρητών κατά το ποσό των ενενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι τεσσάρων 
ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (€ 92.324,95) με την έκδοση ογδόντα έξι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε 
(86.285) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και επτά λεπτών του ευρώ (€ 1,07) έκαστη. 
Το ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ισούται με το σύνολο της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών 
που εκδόθηκαν για την ικανοποίηση των ασκηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εταιρείας 
σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 12 του κ.ν.2190/1920.

Συνεπεία των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν είκοσι πέντε εκατομμύρια εκα-
τόν 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.

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 είναι ανάλογα με το ποσοστό του 
κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία της μετοχής. 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 ανά-
ληψη νέων μετοχών,

 το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών ελεγκτών  
λογιστών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας,
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 το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής επιμέρους δικαιώματα: νο-
μιμοποίησης, παρουσίας, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης, 
καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου,

 η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκα-
θάρισης 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 συ-
νολικού αριθμού των μετοχών της με αντίστοιχο δικαίωμα ψήφου παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
Ευάγγελος Μυτιληναίος 14.57%

Ιωάννης Μυτιληναίος 15,44%

Morgan Stanley 5,37%

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 περι-
ορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις 
μετοχές της. 

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 διαφοροποιού-
νται από τα προβλεπόμενα στον κ.ν. 2190/1920. 

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 δικαί-
ωμα, 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 14.06.2006 και 03.09.2007 αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της το Διοι-
κητικό Συμβούλιο α) κατά τη συνεδρίαση του της 05.12.2007 αποφάσισε την εξειδίκευση των όρων και του 
πίνακα κατανομής του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών της Εταιρείας 
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, σε μέλη του Δ.Σ. και Διευ-
θυντικά Στελέχη της Εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Σύμφωνα με την ανωτέρω 
απόφαση οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 28, στους οποίους αντιστοιχούν έως 41.014 δικαιώματα προαίρεσης 
αγοράς μετοχών για το τρέχον έτος. και β) κατά τη συνεδρίαση του την 17.12.2007 αποφάσισε την αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω της άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών της Εται-
ρείας (stock option plan) με την καταβολή μετρητών κατά το ποσό των ενενήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων 
είκοσι τεσσάρων ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (€ 92.324,95) με την έκδοση ογδόντα έξι χιλιάδων δια-
κοσίων ογδόντα πέντε (86.285) νέων ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και 
επτά λεπτών του ευρώ (€ 1,07) έκαστη και αξία κτήσης δώδεκα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (€ 12,70). Η 
ανωτέρω αύξηση δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 
13 του κ.ν.2190./920. 

γ )  Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920 ως ίσχυαν πριν την 
τροποποίησης τους με το ν. 3604/2007, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, αποφάσισε κατά την 
14.06.2006 συνεδρίασή της την απόκτηση από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά το χρο-
νικό διάστημα από 14.06.2006 μέχρι 13.06.2007 κατ’ ανώτατο όριο 4.054.034 ιδίων μετοχών, που αποτελού-
σε 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 16.02.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με 
εύρος τιμών αγοράς μεταξύ των € 5 (κατώτατο όριο) και των € 50 (ανώτατο όριο). Στο πλαίσιο υλοποί-
ησης 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 13.06.2007 αποκτώντας 2.348.291 ίδιες μετοχές, 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 07.12.2007 συνεδρίαση της την απόκτηση από την Εταιρεία μέσω 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών 5,18% του συνόλου των μετοχών της, δηλαδή δύο εκατομμύρια πεντακόσιες 
είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσιες εξήντα μία μετοχές (2.522.461) μετοχές, με κατώτατο όριο αγοράς την τιμή 
των πέντε ευρώ (€ 5) και ανώτατο όριο την τιμή των εξήντα ευρώ (€ 60) ανά μετοχή. 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, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
καθόρισε με σχετική απόφασή του την 05.12.2007, 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 ημερο-
μηνία έναρξης του προγράμματος μέχρι την 31.12.2007 η Εταιρεία δεν προέβη σε καμία αγορά. 

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 οποί-
ες 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 31.12.2007 στο ποσό των € 598 χιλ. 

Ευάγγελος Μυτιληναίος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
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9.4 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Προς τους Μετόχους της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), καθώς και τις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (ο «Όμιλος»), που αποτελούνται 
από τον εταιρικό και ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, 
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών για τη χρήση που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και 
περίληψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπών επεξηγηματικών σημειώσεων.

Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Κατα-
στάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού 
ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη 
ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κα-
τάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.

Ευθύνη Ελεγκτή
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. 
Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή 
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το 
σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις 
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα 
ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την 
κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών κατα-
στάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα 
εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό 
το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματι-
κότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από 
τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση 
της γνώμης μας.

Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από 
κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007, την 
χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις Ταμειακές τους Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων.

Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από τα άρθρα 43α 
παράγραφος 3 και 107 παράγραφος 3 και 16 παράγραφος 9 του κ.ν. 2190.20 καθώς και από το άρθρο 11 του 
Ν. 3371.2005 και το περιεχόμενό της είναι συνεπές με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Γιώργος Δεληγιάννης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15791

Αθήνα, 26 Μαρτίου 2008

 GrantThornton
Βασιλέως Κωνσταντίνου 44

116 35, Αθήνα
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9.5 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σε Ενοποιημένη και Μητρική Βάση

9.5.1 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων

Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01.01-31.12.07 01.01-31.12.06 01.01-31.12.07 01.01-31.12.06

Πωλήσεις 912.597.327 837.038.920 3.255.618 137.049.813 

Κόστος Πωληθέντων (748.993.617) (628.294.737) (825.618) (117.427.044)

Μικτό Κέρδος 163.603.710 208.744.183 2.430.000 19.622.769 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 50.454.577 13.917.301 25.619.786 4.785.348 

Έξοδα διάθεσης (10.288.082) (12.886.622) (164.527) (5.459.295)

Έξοδα διοίκησης (50.529.232) (30.292.082) (21.376.671) (8.108.046)

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης – – (691) (83.591)

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (22.177.212) (16.694.645) (3.022.914) (7.772.731)

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών Αποτελεσμάτων

131.063.762 162.788.136 3.484.983 2.984.453 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 17.141.825 3.497.562 15.812.787 1.836.419 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα (25.891.422) (11.832.854) (16.910.710) (8.052.930)

Λοιπά Χρηματοοικονομικά
Αποτελέσματα

152.267.663 34.038.417 188.189.793 71.271.178 

Κέρδος Από Απόκτηση Εταιρείας – 19.242.077 – –

Κέρδη / Ζημιές από συγγενείς 
επιχειρήσεις

(193.791) (4.419.693)   

Κέρδη προ φόρων 274.388.036 203.313.646 190.576.852 68.039.120 

Φόρος εισοδήματος (59.169.808) (47.350.130) (29.503.609) (15.406.812)

Κέρδη μετά από φόρους από 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες

215.218.229 155.963.516 161.073.243 52.632.308 

Αποτελέσμα περιόδου από διακοπείσες 
δραστηριότητες

(4.546.239) 1.370.104  –  –

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους 210.671.990 157.333.620 161.073.243 52.632.308 

Κατανεμημένα σε:     

Μετόχους της μητρικής 193.601.160 152.381.406 161.073.243 52.632.308 

Δικαιώματα μειοψηφίας 17.070.830 4.952.214   

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 1.71 1.57 1.42 0.54 

Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών Αποτελεσμάτων και 
Αποσβέσεων

153.706.659 187.226.687 4.371.230 3.401.707 

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών Αποτελεσμάτων

131.063.762 162.788.136 3.484.983 2.984.453 

Κέρδη Προ φόρων 274.388.036 203.313.646 190.576.852 68.039.120 

Κέρδη μετά από Φόρους 215.218.229 155.963.516 161.073.243 52.632.308 
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9.5.2 Ισολογισμός

Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού     

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 387.654.004 540.960.295 11.135.837 11.603.083

Υπεραξία Επιχείρησης 141.359.317 128.257.177 – –

Άύλα Περιουσιακά Στοιχεία 9.154.551 57.786.478 61.367 220.021

Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις - (0) 670.048.251 731.634.333

Επενδύσεις Σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις 190.159.396 30.247.173 178.451.784 15.920.830

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 23.676.349 26.069.199 588.386 5.398.678

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Διαθέσιμα προς 
Πώληση

476.783 70.317.907 36.831 39.384

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Παραγώγων 19.273.780 – – –

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 1.352.222 3.100.976 110.239 120.241

773.106.400 856.739.205 860.432.695 764.936.570

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία     

Αποθέματα 180.883.181 203.057.887 – –

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 298.984.780 177.395.158 7.823.595 11.238.869

Λοιπές Απαιτήσεις 59.612.562 95.379.341 59.994.092 102.810.204

Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 5.539.884 10.502.793 1.750.514 85.019

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη 
αξία μέσω αποτελεσμάτων

6.702.160 7.736.578 2.903.008 3.024.669

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 17.318.463 –  – –

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 84.932.830 15.373.860 4.103.726 3.054.147

 653.973.859 509.445.616 76.574.935 120.212.908

Πάγια στοιχεία κατηγοριοποιημένα ως 
Κρατούμενα προς πώληση

222.637.992 – – –

Σύνολο Ενεργητικού 1.649.718.252 1.366.184.821 937.007.631 885.149.478

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις – – – –

Ίδια Κεφάλαια     

Μετοχικό κεφάλαιο 119.142.828 98.973.983 119.142.831 98.242.049

Υπερ Το Άρτιο 223.992.887 382.783.535 75.311.801 176.154.344

Αποθεματικά εύλογης αξίας 35.722.651 990.699 – –

Λοιπά αποθεματικά 110.524.343 33.481.850 94.236.621 66.790.784

Αποθεματικά Μετατροπής Ισολογισμού (35.317.312) (9.843.629)   

Αποτελέσματα Εις Νέον 288.926.818 220.481.924 297.455.074 281.638.126

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 
της Μητρικής

742.992.215 726.868.362 586.146.327 622.825.302

Δικαιώματα Μειοψηφίας 56.859.671 52.269.350 – –

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 799.851.886 779.137.712 586.146.327 622.825.302

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 56.854.789 37.421.006 12.550.000 21.328.695

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία – 6.811.203 – 5.345.713

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 78.920.832 48.494.888 48.356.487 14.132.695
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Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία

40.596.831 34.647.563 598.188 671.279

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 24.093.345 38.231.865  59.124

Προβλέψεις 18.156.475 19.771.825 1.268.343 3.100.000

Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 218.622.272 185.378.350 62.773.017 44.637.505

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 182.781.132 103.438.292  65.752

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 59.960.787 57.935.003 13.067.260 49.879.474

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 295.637.473 156.004.485 228.646.004 108.920.240

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες 
στην Επόμενη Χρήση

– 17.564.120 – 17.564.120

Υποχρεώσεις σε Θυγατρικές εταιρείες του 
Ομίλου

– – 34.864.564 39.138.463

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία – 38.043.373 – 546.731

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 30.325.491 28.430.821 11.217.865 1.571.890

Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις 2.390.431 252.666 292.593 –

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 571.095.314 401.668.759 288.088.287 217.686.670

Σύνολο Υποχρεώσεων 789.717.586 587.047.109 350.861.304 262.324.175

Υποχρεώσεις άμεσα συνδεδεμένες με μη 
κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού 
κατηγοριοποιημένα ως Κρατούμενα προς 
πώληση

60.148.780 – – – 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
& Υποχρεώσεων

1.649.718.252 1.366.184.821 937.007.631 885.149.478
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9.5.3 Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 2007 2006 2007 2006

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες

    

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες

127.622.928 115.659.960 36.243.300 104.549.092

Καταβληθέντες τόκοι (25.317.243) (10.199.796) (16.995.049) (7.424.780)

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (57.534.624) (59.942.419) (48.189.897) (17.440.130)

Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμε-
νες λειτουργικές δραστηριότητες

44.771.060 45.517.745 (28.941.646) 79.684.182

Καθαρές ταμειακές ροές από διακοπείσες 
λειτουργικές δραστηριότητες

(3.175.330) (5.205.553) – – 

Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμε-
νες και διακοπείσες λειτουργικές δραστη-
ριότητες

41.595.730 40.312.192 (28.941.646) 79.684.182

Ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες

    

Αγορές ενσώματων παγίων (14.291.343) (88.281.074) (397.705) (524.346)

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (2.675.562) (2.189.601) (102.110) (200.283)

Πωλήσεις ενσώματων παγίων 1.478.160 12.951.326 636.167 367.659

Μερίσματα εισπραχθέντα 541.195 297.856 35.677.860 20.298.792

Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένα μέρη 1.703.262 – – –

Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση

– (30.132.625) – (2.553)

Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε 
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

(1.000.157) (6.487.291) – (2.784.291)

Διακανονισμός Παραγώγων Χρηματοοικο-
νομικών Στοιχείων

– – – –

Αγορά συγγενών επιχειρήσεων – – – –

Αγορά - Πώληση θυγατρικών (μείον 
χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής)

20.049.499 (47.271.396) 19.981.500 (117.056.063)

Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσια-
κών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 

947.769 21.415.222 – 15.620.488

Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων 
σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 

979.216 5.933.627 – 3.939.238

Τόκοι που εισπράχθηκαν 17.679.419 3.826.159 15.811.448 1.836.419

Εισπράξεις από αποπληρωμές δανείων 
συνδεδεμένων μερών

– – – –

Εισπράξεις Επιχορηγήσεων 184.514 14.068.620 – –

Λοιπά (29.742) 1.017.993 – –

Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμε-
νες επενδυτικές δραστηριότητες

25.566.231 (114.851.184) 71.607.160 (78.504.940)
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Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2007 2006 2007 2006

Καθαρές ταμειακές ροές από διακοπείσες 
επενδυτικές δραστηριότητες

(94.518.734) (4.664.839) – –

Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμε-
νες και διακοπείσες επενδυτικές δραστη-
ριότητες

(68.952.502) (119.516.023) 71.607.160 (78.504.940)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δρα-
στηριότητες

    

Έκδοση κοινών μετοχών 1.095.820 1.587.235 1.095.820 – 

Πώληση / (Αγορά ) Ιδίων Μετοχών (77.701.015) (6.553.565) (77.701.015) (36.681.013)

Πληρωμή φόρου συγκεντρωσης (2.949.400) –- – –

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της 
μητρικής

(60.437.472) (38.050.707) (74.764.815) (17.208.889)

Δάνεια αναληφθέντα 321.132.287 49.569.460 22.826.779 1.384.238

Αποπληρωμή δανεισμού (273.730.783) (54.739.644) (26.342.815) (21.502.558)

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών 
μισθώσεων

(68.722) (67.803) – –

Λοιπά  – – – –

Καθαρές Ταμειακές ροές από συνεχιζόμε-
νες χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(92.659.285) (48.255.024) (154.886.047) (74.008.222)

Καθαρές Ταμειακές ροές από διακοπείσες 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες

6.615.982 4.437.016 – –

Καθαρές Ταμειακές ροές από συνεχιζό-
μενες και διακοπείσες χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες

(86.043.303) (43.818.008) (154.886.047) (74.008.222)

Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα

(113.400.075) (123.021.839) (112.220.533) (72.828.980)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην 
αρχή της περιόδου

(132.286.127) (12.678.968) (112.321.746) (50.534.724)

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα

260.817 (118.694) – (66.510)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο 
τέλος της περιόδου

(245.425.385) (135.819.501) (224.542.279) (123.430.214)

Υπόλοιπο Αλληλόχρεων Λογαριασμών 
Τραπεζών

(332.301.261) (151.193.361) (228.646.004) (126.484.361)

Υπόλοιπο Διαθεσίμων 86.875.876 15.373.860 4.103.726 3.054.147

Ταμειακά Διαθέσιμα Και Ισοδύναμα 
Διαθεσίμων

(245.425.385) (135.819.501) (224.542.279) (123.430.214)
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9.6 Οικονομικές Πληροφορίες κατά Τομέα

9.6.1 Πρωτεύων Τομέας Πληροφόρησης – Επιχειρηματικοί Τομείς

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε τρεις κύριους επιχειρηματικούς κλάδους: Μεταλλουργία, Κατασκευές και 
Ενέργεια. 

Σημειώνεται ότι, στα πλαίσια της στρατηγικής συμφωνίας του Ομίλου με την «ENDESA Europa», ο Όμιλος θα 
εισφέρει όλα τα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία του, θερμικά και ανανεώσιμα, καθώς και τις διαθέσιμες άδειες 
στο νέο εταιρικό σχήμα. Κατά συνέπεια ο Όμιλος εφαρμόζοντας το ΔΠΧΠ 5 «Μη Κυκλοφοριακά στοιχεία 
διαθέσιμα προς πώληση και Διακοπείσες εκμεταλλεύσεις» εμφανίζει χωριστά τόσο τα στοιχεία ενεργητικού και 
παθητικού που σχετίζονται με τις δραστηριότητες που θα μεταβιβασθούν στο νέο εταιρικό σχήμα όσο και τα 
αποτελέσματά τους για την παρουσιαζόμενη περίοδο και για την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. 
(βλ. Παράγραφο 9.7.28). 

Τα αντίστοιχα ποσά για τα προαναφερόμενα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις καθώς και τα αντίστοιχα 
στοιχεία αποτελεσμάτων είναι αυτά που εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες κάτω από τον τομέα παραγωγής 
και εμπορίας ενέργειας και μεταφέρονται στη στήλη Ε «Διακοπτόμενη Εκμετάλλευση».
 Τα αποτελέσματα του Ομίλου ανά τομέα αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε €

01.01-31.12.07
Μεταλ-
λουργία

Κατασκευές
Παραγωγή 

και Εμπορεία 
Ενέργειας

Λοιπά
Διακοπείσες 
Εκμεταλλεύ-

σεις
Σύνολο

Συνολικές μεικτές 
πωλήσεις ανά τομέα

1.134.395.542 284.249.204 6.095.293 3.540.618 (6.961.368) 1.421.319.289

Διεταιρικές Πωλήσεις (452.620.991) – – (1.019.009) – (453.640.000)

Εσωτερικές πωλήσεις* – (55.081.962) – – – (55.081.962)

Λειτουργικά κέρδη 95.702.411 47.327.358 (841.648) (13.176.529) 2.052.170 131.063.762

Χρηματοοικονομικά 
Αποτέλεσμα 

(5.562.377) (37.556.159) (2.089.555) 186.897.260 1.828.896 143.518.065

Μερίδιο αποτελεσμάτων 
συγγενών επιχειρήσεων

(53.460) – (127.184) (140.331) 127.184 (193.791)

Κέρδος από απόκτηση 
εταιρείας

– – – – – –

Κέρδη προ φόρων 90.086.575 9.771.199 (3.058.386) 173.580.400 4.008.249 274.388.036

Φόρος εισοδήματος (18.208.112) (11.433.838) (558.435) (29.507.413) 537.990 (59.169.808)

Καθαρό κέρδος 71.878.463 (1.662.639) (3.616.820) 144.072.987 4.546.239 215.218.229
Αποτελέσμα περιόδου 
από διακοπείσας 
δραστηριότητες

– – – – (4.546.239) (4.546.239)

Αποσβέσεις τομέα 16.820.885 4.980.950 345.708 887.119 (391.765) 22.642.897

EBITDA 112.523.296 52.308.308 (495.940) (12.289.410) 1.660.405 153.706.659

* Oι Εσωτερικές Πωλήσεις στον Τομέα Κατασκευές αφορούν σε Πωλήσεις προς άλλο παρουσιαζόμενο Τομέα. 
Για τον υπολογισμό των συνολικών Διεταιρικών Πωλήσεων του Ομίλου σημειώνεται  ότι πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη και το ποσό των Εσωτερικών Πωλήσεων.
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Ποσά σε €

01.01-31.12.06
Μεταλ-
λουργία

Κατασκευές
Παραγωγή και 

Εμπορεία 
Ενέργειας

Λοιπά
Διακοπείσες 
Εκμεταλ-
λεύσεις

Σύνολο

Συνολικές μεικτές 
πωλήσεις ανά τομέα

986.499.072 291.911.827 6.309.150 2.695.586 (6.769.866) 1.280.645.770

Διεταιρικές Πωλήσεις (295.093.518) – (100.000) – – (295.193.518)

Εσωτερικές πωλήσεις* – (148.413.332) – – – (148.413.332)

Καθαρές πωλήσεις 691.405.554 143.498.495 6.209.150 2.695.586 (6.769.866) 837.038.920

Λειτουργικά κέρδη 155.636.157 7.191.097 1.013.678 (11.083) (1.041.713) 162.788.136

Χρηματοοικονομικά 
Αποτέλεσμα 

28.169.076 (1.977.494) – (146.520) (341.936) 25.703.126

Μερίδιο αποτελεσμάτων 
συγγενών επιχειρήσεων

– – – (4.419.693) – (4.419.693)

Κέρδος από απόκτηση 
εταιρείας

– – – 19.242.077 – 19.242.077

Κέρδη προ φόρων 183.805.233 5.213.603 1.013.678 14.664.781 (1.383.649) 203.313.646

Φόρος εισοδήματος (33.413.700) (14.461.892) 518.738 (6.822) 13.546 (47.350.130)

Καθαρό κέρδος 150.391.533 (9.248.289) 1.532.416 14.657.959 (1.370.104) 155.963.516

Αποτελέσμα περιόδου από 
διακοπείσας δραστηριότητες

–  – – – 1.370.104 1.370.104

Αποσβέσεις τομέα 18.484.403 4.950.951 1.020.511 – (17.315) 24.438.550

EBITDA 174.120.560 12.142.048 2.034.189 (11.083) (1.059.028) 187.226.686

Στην ανάλυση κατά τομέα για την συγκριτική περίοδο 01.01-31.12.2006 έχει προστεθεί η στήλη «Διακοπτόμενη 
δραστηριότητα» η οποία αφορά στα ποσά του κλάδου της ενέργειας για την αντίστοιχη περίοδο της προηγού-
μενης χρήσης.

* Oι Εσωτερικές Πωλήσεις στον Τομέα Κατασκευές αφορούν σε Πωλήσεις προς άλλο παρουσιαζόμενο Τομέα. 
Για τον υπολογισμό των συνολικών Διεταιρικών Πωλήσεων του Ομίλου σημειώνεται  ότι πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη και το ποσό των Εσωτερικών Πωλήσεων.

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

Ποσά σε €

31.12.2007 Μεταλ-
λουργία Κατασκευές

Παραγωγή και 
Εμπορεία 
Ενέργειας

Λοιπά Σύνολο

Ενεργητικό Τομέα 876.333.962 317.748.213 385.475.662 70.160.414 1.649.718.251

Μη κατανεμημένα στοιχεία 
Ενεργητικού

– – – – –

Ενοποιημένο Ενεργητικό 876.333.962 317.748.213 385.475.662 70.160.414 1.649.718.251

Υποχρεώσεις Τομέα 594.241.954 191.581.701 60.148.779 3.893.931 849.866.365

Μη κατανεμημένα στοιχεία 
Υποχρεώσεων

– – – – –

Ενοποιημένες Υποχρεώσεις 594.241.954 191.581.701 60.148.779 3.893.931 849.866.365
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Ποσά σε €

31.12.2006
Μεταλ-
λουργία

Κατασκευές
Παραγωγή 

και Εμπορεία 
Ενέργειας

Λοιπά Σύνολο

Ενεργητικό Τομέα 1.049.167.490 186.476.832 97.556.248 13.693.838 1.346.894.408

Μη κατανεμημένα 
στοιχεία Ενεργητικού

– – – – 19.290.414

Ενοποιημένο 
Ενεργητικό

1.049.167.490 186.476.832 97.556.248 13.693.838 1.366.184.822

Υποχρεώσεις Τομέα 413.476.481 86.597.795 73.005.756 -16.946.252 556.133.780

Μη κατανεμημένα στοιχεία 
Υποχρεώσεων

– – – – 30.913.330

Ενοποιημένες Υποχρεώσεις 1.049.167.490 186.476.832 97.556.248 13.693.838 587.047.110

9.6.2 Δευτερεύων Τομέας Πληροφόρησης - Γεωγραφικοί Τομείς

Η έδρα του Ομίλου και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής του είναι η Ελλάδα. Οι περιοχές δραστηριοποίησης 
της Εταιρείας είναι η Ελλάδα χώρες της Ευρωζώνης και τρίτες χώρες. 

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανά γεωγραφικό τομέα αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε € 01.01-31.12.07 01.01-31.12.06

Ελλάδα 409.663.645 380.427.056 

Ευρωζώνη 385.798.738 178.294.905 

Άλλες χώρες 117.134.945 278.316.959 

Πωλήσεις περιόδου από συνεχιζόμενες δραστη-
ριότητες

912.597.327 837.038.920 

Πωλήσεις περιόδου από διακοπτόμενες δραστη-
ριότητες

6.961.371 6.309.150 

Ευρωζώνη Ενδοεταιρικά – – 

Σύνολο 912.597.327 837.038.920 

Στη συνέχεια αναλύονται οι πωλήσεις ανά είδος

Ποσά σε € 01.01-31.12.07 01.01-31.12.06

Πωλήσεις εμπορευμάτων 292.806.483 173.872.135 

Πωλήσεις προϊόντων 394.792.233 396.317.716 

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων 2.406.964 3.343.403 

Έσοδα από υπηρεσίες 11.164.558 15.379.253 

Υπεργολαβίες – – 

Έσοδα πώλησης Οικοδομών 1.518.483 851.028 

Κατασκευαστικά συμβόλαια 209.908.606 247.130.451 

Λοιπά – 144.934 

Σύνολο 912.597.327 837.038.920 
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9.7  Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες

9.7.1 Υπεραξία Επιχείρησης

Ποσά σε € Υπεραξία

Μικτή Λογιστική αξία 102.273.669

Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή μείωση αξίας –

Καθαρή Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2006 102.273.669

Μικτή Λογιστική αξία 128.257.178

Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή μείωση αξίας –

Καθαρή Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2006 128.257.178

Μικτή Λογιστική αξία 141.359.317

Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή μείωση αξίας –

Καθαρή Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007 141.359.317

Ποσά σε € Υπεραξία

Λογιστική αξία την 01.01.2006 102.273.669

Προσθήκες 27.481.381

Πωλήσεις - Μειώσεις (1.497.873)

Απομειώσεις –

Καθαρή Λογιστική αξία την 31.12.2006 128.257.178

Προσθήκες 33.991.680

Πωλήσεις - Μειώσεις (20.889.541)

Απομειώσεις –

Καθαρή Λογιστική αξία την 31.12.2007 141.359.317

Η κατανομή της υπεραξίας έχει ως εξής:

Ποσά σε €
Αναγνωριζόμενη Υπερα-

ξία 31.12.2007

ELEMKA S.A. 634.515

DROSCO HOLDINGS LTD 1.776

ALUMINIUM SA 12.891.167

GENIKH VIOMICHANIKI 4.734

METKA 123.514.020

SOMETRA 4.313.104

Σύνολο 141.359.317

Ο Όμιλος ετήσια εξετάζει την υπεραξία για τυχόν μείωση της αξίας της. Για την ΜΕΤΚΑ Α.Ε. η ανακτήσιμη 
αξία της υπεραξίας προσδιορίστηκε με βάση την εύλογη (χρηματιστηριακή αξία μειωμένη κατά τα έξοδα πώ-
λησης). 

Για τον έλεγχο της υπεραξίας των λοιπών εταιρειών, για το προσδιορισμό της ανακτήσιμης αξίας χρησιμοποι-
είται η αξία χρήσης.
Η αξία χρήσης υπολογίστηκε με βάση εκτιμήσεις της διοίκησης. Ο προσδιορισμός της αξίας χρήσης βασίστηκε 
στη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμιακών ροών.
Όταν η υπολογιζόμενη ανακτήσιμη αξία υπολείπεται της αξίας κτήσης η προκύπτουσα διαφορά καταχωρείται 
σαν ζημιά στα αποτελέσματα της χρήσης και συγκεκριμένα περιλαμβάνεται στο κονδύλι της κατάστασης απο-



Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη

99| Ετήσιο Δελτίο 2007

τελεσμάτων «Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα» το οποίο αναλύεται στη παράγραφο των Οικονομικών 
Καταστάσεων 9.7.25 και παρουσιάζεται διακεκριμένα στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών (παράγραφος 9.5.3) σαν 
απομειώσεις. 

9.7.2 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε € Λογισμικά
Εσωτερικός 
Δημιουρ-
γούμενα

Άδειες 
Ενεργειακών 
Σταθμών

Δικαιώματα Σύνολο

Μικτή Λογιστική αξία 6.398.445 – – 63.803.841 70.202.286 

Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας (5.385.382) – – (50.286.282) (55.671.664)

Καθαρή Λογιστική αξία την 01.01.2006 1.013.063 – – 13.517.559 14.530.622 

Μικτή Λογιστική αξία 6.997.752 – 44.298.049 66.514.654 117.810.455 

Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας (5.688.493) – – (54.335.484) (60.023.977)

Καθαρή Λογιστική αξία την 31.12.2006 1.309.259 – 44.298.049 12.179.170 57.786.478 

Μικτή Λογιστική αξία 7.115.417 – – 68.002.688 75.118.105 

Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας (6.237.659) – – (59.725.895) (65.963.554)

Καθαρή Λογιστική αξία την 31.12.2007 877.758 – – 8.276.793 9.154.551 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε € Λογισμικά
Εσωτερικός 
Δημιουρ-
γούμενα

Άδειες 
Ενεργειακών 
Σταθμών

Δικαιώματα Σύνολο

Λογιστική αξία την 01.01.2006 1.013.063 – – 13.517.559 14.530.622 

Προσθήκες 566.111 – – 1.773.348 2.339.458 

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών 37.060 – 44.298.049 975.951 45.311.060 

Πωλήσεις - Μειώσεις (3.864) – – – (3.864)

Αποσβέσεις (303.111) – – (4.049.202) (4.352.313)

Μεταφορές – – – (38.486) (38.486)

Καθαρές συναλλαγματικές Διαφορές – – – – –

Καθαρή Λογιστική αξία την 31.12.2006 1.309.259 – 44.298.049 12.179.170 57.786.478 

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών 38.438 – – – 38.438 

Προσθήκες 106.087 – – 2.568.464 2.674.550 

Πωλήσεις - Μειώσεις (26.860) – (44.298.049) (1.080.430) (45.405.339)

Αποσβέσεις (549.166) – – (5.390.411) (5.939.576)

Μεταφορές – – – – –

Καθαρές συναλλαγματικές Διαφορές – – – – – 

Καθαρή Λογιστική αξία την 31.12.2007 877.758 – – 8.276.793 9.154.551 
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € Λογισμικά
Εσωτερικός 
Δημιουρ-
γούμενα

Άδειες 
Ενεργειακών 
Σταθμών

Δικαιώματα Σύνολο

Μικτή Λογιστική αξία 69.073 – – – 69.073 

Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας (15.733) – – – (15.733)

Καθαρή Λογιστική αξία την 01.01.2006 53.340 – – – 53.340 

Μικτή Λογιστική αξία 269.356 – – – 269.356 

Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας (49.335) – – – (49.335)

Καθαρή Λογιστική αξία την 31.12.2006 220.021 – – – 220.021 

Μικτή Λογιστική αξία 331.554 – – – 331.554 

Συσσωρευμένη απόσβεση και/ή απομείωση αξίας (270.187) – – – (270.187)

Καθαρή Λογιστική αξία την 31.12.2007 61.367 – – – 61.367 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € Λογισμικά
Εσωτερικός 
Δημιουρ-
γούμενα

Άδειες 
Ενεργειακών 
Σταθμών

Δικαιώματα Σύνολο

Λογιστική αξία την 01.01.2006 53.340 – – – 53.340 

Προσθήκες 200.283 – – – 200.283 

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών – – – – – 

Πωλήσεις - Μειώσεις – – – – – 

Αποσβέσεις (33.602) – – – (33.602)

Μεταφορές – – – – – 

Καθαρές συναλλαγματικές Διαφορές – – – – – 

Καθαρή Λογιστική αξία την 31.12.2006 220.021 – – – 220.021 

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών  – – – – 

Προσθήκες 62.198 – – – 62.198 

Πωλήσεις - Μειώσεις – – – – – 

Αποσβέσεις (220.852) – – – (220.852)

Μεταφορές – – – – –

Καθαρές συναλλαγματικές Διαφορές – – – – – 

Καθαρή Λογιστική αξία την 31.12.2007 61.367 – – – 61.367 

Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., στις 31.12.2007 διατηρεί άυλα περιουσιακά στοιχεία αξίας € 9.154.551 που αφο-
ρούν κυρίως σε δικαιώματα χρήσης ενσωμάτων στοιχείων.
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9.7.3 Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε € 31.12.2007 31.12.2006

Αρχή περιόδου (01.01.2007) 30.247.173 31.861.403

Εξαγορά Συγγενούς – – 

Μερίδιο κέρδους/ ζημιάς (μετά φορολογίας και δικαιωμάτων 
μειοψηφίας)

(193.791) (1.020.508)

Συναλλαγματικές Διαφορές –  

Προσθήκες* 161.887.585 –

Πωλήσεις/ διαγραφές (1.781.572) (593.722)

Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων – –

Υπόλοιπο λήξεως 190.159.396 30.247.173

* Οι Προσθήκες στις 31.12.2007 αφορούν κατά κύριο λόγο στην αξία του ποσοστού του Ομίλου στην Endesa 
Hellas.

9.7.4 Αναβαλλόμενος Φόρος

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές φο-
ρολογικές διαφορές έχουν ως εξής:

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Ποσά σε € Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία         

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 337.965 (152.329) 989.259 11.554.605 122.853 – 281.867 76.201

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 1.542.010 26.492.592 13.593.003 27.147.346 – 1.171.516 117.676 1.406.731

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση – – – 257.322 – – – 257.322

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις – – 840 840 – – 328 328

Κυκλοφοριακά Στοιχεία – –     – –

Αποθέματα – – 413.363 205.836 – – 161.501 80.420

Κατασκευαστικά Συμβόλαια 8.426.832 9.252.857 7.891.431 11.645.536 – – – –

Απαιτήσεις 5.573.837 897.874 4.395.555 1.606.979 408.683 – 3.327.825 558.027

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση – 51.911 – 70.077 – 51.911 – 70.077

Χρημ/κα στοιχεία στην εύλογη αξία – – – – – – – –

Αποθεματικά – –     – –

Αποφορολόγηση αποθεματικών – 10.207.509 309.025 16.048.861 – 8.896.080 120.736 9.045.420

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις – – – – –  – –

Παροχές σε Εργαζομένους 7.495.023 11.518 6.987.291 – 56.851 – (6.527) –

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 112.583 – 108.351 – – – – –

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 3.731.283 734.000 4.814.074 920.800 – – 803.498 23.800

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις – –     – –

Προβλέψεις 1.473 1.872.304 499 3.529.176 – 1.818.109 – 2.189.816

Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις – – 18.161 2.947 – – 7.096 1.151

Παροχές σε Εργαζομένους 1.366.244 – 1.707.547 – – – 15.186 –

Υποχρεώσεις από παράγωγα χρημ/κα προϊόντα 3.678.186 – 9.740.533 – – – – –

Υποχρεώσεις από Χρηματοοικονομικές Μισθώσεις – (20.278) 66.443 669.747 – – – –

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 26.080 1.769.170 1.574.276 36.017 – – 1.497.307 11.965
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Λοιποί ενδεχόμενοι Αναβαλλόμενοι Φόροι – 36.418.870 – 1.339.250 – 36.418.870 – 1.339.250

Συμψηφισμός (8.615.167) (8.615.167) (26.540.451) (26.540.451) – – (927.813) (927.813)

Σύνολο 23.676.349 78.920.832 26.069.200 48.494.888 588.386 48.356.487 5.398.678 14.132.695

9.7.5 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Διαθέσιμα προς Πώληση

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε € 31.12.2007 31.12.2006

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου (01.01.2007 & 01.01.2006) 70.317.907 42.118.108 

Συναλλαγματικές διαφορές – – 

Προσθήκες – 5.797.286 

- Από απόκτηση θυγατρικής εταιρείας – 75.000 

- Λοιπές μεταβολές – –

Πωλήσεις/ διαγραφές – – 

- Πώληση Συμμετοχής – (17.385.028)

- Αγορά Ιδίων Μετοχών της εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ (47.837.928) 39.358.573 

Αποτίμηση σε εύλογη αξία (22.003.197) 353.968 

- Λοιπές μεταβολές –  

Υπόλοιπο τέλους περιόδου 476.783 70.317.907 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 476.783 70.317.907 

Κυκλοφορούν ενεργητικό – –

 476.783 70.317.907 

9.7.6 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Πελάτες - Παρακρατούμενες εγγυήσεις εισπρακτέες 
άνω των 12 μηνών (από σημ.6.9) 534.707 2.354.396 – –

Δοσμένες Εγγυήσεις 385.566 746.580 110.239 120.241

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 431.949 – – – 

Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 1.352.222 3.100.976 110.239 120.241 

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν σε απαιτήσεις οι οποίες πρόκειται να εισπραχθούν μετά το τέλος της επόμενης 
χρήσης.
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9.7.7 Αποθέματα

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Α’ ύλες 45.529.001 78.684.075 – – 

Ημιτελή προϊόντα 51.495.157 46.053.293 – – 

Τελικά προϊόντα 30.805.198 26.266.008 – –

Παραγωγή σε εξέλιξη 12.201.351 11.941.474 – – 

Εμπορεύματα 1.368.958 1.048.340 – – 

Λοιπά 42.273.741 41.484.556 – –

Σύνολο 183.673.407 205.477.746 – – 

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, 
καθυστερημένα και κατεστραμμένα αποθέματα: – – – –

Α’ ύλες – – – – 

Ημιτελή προϊόντα – – – –

Τελικά προϊόντα – – – –

Εμπορεύματα (1.488.294) (1.128.294) – – 

Λοιπά (1.301.931) (1.291.565) – – 

(2.790.226) (2.419.859) – –

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 180.883.181 203.057.887 – –

9.7.8 Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Πελάτες 218.049.354 149.935.233 7.823.595 11.238.869 

Γραμμάτια Εισπρακτέα 3.815 3.815 – –

Επιταγές Εισπρακτέες 16.298.834 23.520.648 – – 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (1.563.376) (2.411.842) – – 

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 232.788.627 171.047.854 7.823.595 11.238.869 

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 1.038.121 6.347.304 – – 

Προκαταβολές σε προμηθευτές και υπεργολάβους 65.158.032 – – – 

Σύνολο 298.984.780 177.395.158 7.823.595 11.238.869 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό – – – – 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 298.984.780 177.395.158 7.823.595 11.238.869 

Σύνολο 298.984.780 177.395.158 7.823.595 11.238.869 
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Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:    
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Πελάτες 161.226.010 101.934.455 (40.177.184) (36.761.911)

Απαιτήσεις από πελάτες για κατασκευαστικά 
συμβόλαια

56.823.344 48.000.778 48.000.779 48.000.780 

Γραμμάτια Εισπρακτέα 3.815 3.815 – – 

Επιταγές Εισπρακτέες 16.298.834 23.520.648 – – 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (1.563.376) (2.411.842) – – 

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 1.038.121 6.347.304 – – 

Προκαταβολές σε προμηθευτές και υπεργολάβους 65.158.032 – – – 

Σύνολο 298.984.780 177.395.158 7.823.595 11.238.869 

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

Κατασκευαστικά Συμβόλαια Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε € 31.12.2007 31.12.2006

Συμβατικό έσοδο που λογίστικε κατά την χρήση 264.988.054 281.485.284 

Συμβατικό κόστος που πραγματοποιήθηκε και καταχωρηθέντα κέρδη 
(μείον καταχωρηθείσες ζημίες)

928.397.915 474.604.412 

Σύνολο Εσόδων από κατασκευαστικά συμβόλαια που αναγνωρίστηκαν 
μέσα στη χρήση

1.193.385.969 756.089.696 

Προκαταβολές εισπραχθείσες (71.700.795) –

Κρατήσεις Πελατών για καλή εκτέλεση 6.431.269 278.948.199 

Μικτό ποσό οφειλόμενο από πελάτες για συμβατικό έργο, που 
παρουσιάζεται ως απαίτηση.

65.789.157 467.487.196 

Μικτό ποσό οφειλόμενο στους πελάτες για συμβατικό έργο, 
που παρουσιάζεται ως υποχρέωση.

(26.477.433) (173.327)

Σύνολο (25.957.802) 746.262.068 

9.7.9 Λοιπές Απαιτήσεις

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Χρεώστες Διάφοροι 4.431.338 21.955.315 1.841.613 16.538.032

Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο 40.063.153 68.313.723 15.271.924 50.704.491

Λοιπές Απαιτήσεις 15.676.615 5.131.797 35.990 492

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη – – 42.844.565 35.567.188

Δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη – – – –

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες (558.544) (21.494) – –

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 59.612.562 95.379.341 59.994.092 102.810.203

Σύνολο 59.612.562 95.379.341 59.994.092 102.810.203

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό – – – –

Κυκλοφορούν ενεργητικό 59.612.562 95.379.341 59.994.092 102.810.203

 59.612.562 95.379.341 59.994.092 102.810.203
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Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:

     

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Χρεώστες Διάφοροι 4.409.844 21.933.821 1.841.613 16.538.032

Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο 40.063.153 68.313.723 15.271.924 50.704.491

Λοιπές Απαιτήσεις 15.139.564 5.131.797 35.990 492

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη – – 42.844.565 35.567.188

Δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη – – – –

Σύνολο 59.612.562 95.379.341 59.994.092 102.810.203 

9.7.10 Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Προπληρωθέντα έξοδα έργων 1.961.504 – – –

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα -
Προπληρωθέντα έξοδα

3.578.379 10.502.793 1.750.514 85.019

 5.539.884 10.502.793 1.750.514 85.019

9.7.11 Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία

 31.12.2007 31.12.2006

Ποσά σε € Ενεργητικό Παθητικό Ενεργητικό Παθητικό

Παράγωγα Εμπορευμάτων     

Συμβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Future) 35.028.014 – – 44.307.846

Παράγωγα συναλλάγματος:     

– Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (forwards) – – – –

– Συμβάσεις ανταλλαγής συναλλάγματος (swaps) 1.564.228 – – 546.731

– Δικαιώματα συναλλάγματος (options) – – – –

– Λοιπά – – – –

Σύνολο 36.592.242 – – 44.854.577

Οι πραγματικές αξίες παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων βασίζονται σε αγοραία αποτίμηση (marked 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.

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος: Ο Όμιλος χρησιμοποιεί προθεσμιακά συμβόλαια συναλλάγματος 
για τη διαχείριση του συναλλαγματικού κινδύνου. 

Παράγωγα Εμπορευμάτων: Ο Όμιλος αντισταθμίζει τον κίνδυνο από τη μεταβολή της εύλογης αξίας των εμπορευ-
μάτων της, προβαίνοντας σε συναλλαγές στο London Metal Exchange (LME) σε προθεσμιακά συμβόλαια (forwards) 
και συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) με υποκείμενο τίτλο τα μέταλλα τα οποία εμπορεύεται.

Συμβόλαια Ανταλλαγής Επιτοκίων και Συμβόλαια Ανταλλαγής Επιτοκίων και Νομισμάτων: Ο Όμιλος είχε 
συνάψει με πιστωτικά ιδρύματα, συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων (Interest Rate Swaps) και συμβόλαια ανταλ-
λαγής επιτοκίων και νομισμάτων (Cross Currency Interest Rate Swaps). Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 τα συμβόλαια 
αυτά εκκαθαρίστηκαν λόγω της εξόφλησης των υποχρεώσεων με τις οποίες ήταν συνδεδεμένα και από το 
κλείσιμο αυτών των θέσεων προέκυψαν έσοδα περίπου € 5εκ..
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Δραστηριότητες Αντιστάθμισης Ταμειακών Ροών

Κατά την 31.12.2007, ο Όμιλος είχε συνάψει πράξεις παραγώγων τα οποία αφορούν Συμβόλαια Μελλοντικής 
Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (Commodity Futures) και Προθεσμιακά Συμβόλαια Νομισμάτων (Currency Forwards), 
που προορίζονται από την επιχείρηση ως αντισταθμιστικά μέσα για την κάλυψη του κινδύνου διακύμανσης των 
ταμειακών ροών από μεταβολές στις τιμές του αλουμινίου καθώς και του κινδύνου μείωσης της αξίας των απαι-
τήσεων λόγω των ενδεχόμενων μεταβολών της συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ ευρώ (€) και δολαρίου ($).

  Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (Commodity Futures)

Η αντιστάθμιση ταμειακών ροών που αφορά τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (Commodity 
Futures) σχεδιάστηκε και αναμένεται να είναι άκρως αποτελεσματική κατά την διάρκεια των χρήσεων 2007 και 
2008. Η καθαρή μετά από φόρους αποτίμηση των ανοικτών θέσεων των συμβολαίων ανήλθε στο ποσό των 
€ 35.028.014. 

  Προθεσμιακά Συμβόλαια Νομισμάτων (Currency Forwards)

Η αντιστάθμιση ταμειακών ροών που αφορά τα Προθεσμιακά Συμβόλαια Νομισμάτων (Currency Forwards) 
σχεδιάστηκε και ήταν άκρως αποτελεσματική κατά την διάρκεια της χρήσης 2007. 
Ο Όμιλος προορίζει τα Προθεσμιακά Συμβόλαια Νομισμάτων (Currency Forwards) τα οποία συνάπτει σαν μέσα 
αντιστάθμισης του κινδύνου που υπάρχει για την είσπραξη των απαιτήσεων, λόγω του ξένου νομίσματος. Επο-
μένως, ο Όμιλος αντισταθμίζει την έκθεση στον κίνδυνο της μεταβολής των ταμειακών ροών που σχετίζονται 
με συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο (εισροές από την είσπραξη των απαιτήσεων) και όχι την έκθεση στην 
διακύμανση της εύλογης αξίας του αναγνωρισμένου περιουσιακού στοιχείου. 

9.7.12  Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού Αποτιμημένα στην Εύλογη Αξία μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων 
Χρήσης.

Πρόκειται για τοποθετήσεις υψηλής ρευστότητας, σε μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια με βραχυπρόθεσμο επεν-
δυτικό ορίζοντα.

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Υπόλοιπο έναρξης 7.736.578 6.519.348 3.024.669 3.598.807 

Προσθήκες 931.234 6.488.145 (68.923) 2.785.144 

Πωλήσεις (2.002.577) (5.353.672) (52.738) (3.359.282)

Αναπροσαρμογές εύλογης αξίας 36.925 82.757 –  –

Συναλλαγματικές διαφορές – – – –

Τέλος περιόδου 6.702.159 7.736.578 2.903.008 3.024.669 
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9.7.13 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Ταμειακών Διαθεσίμων

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Διαθέσιμα στο ταμείο 20.875.952 5.484.633 13.250 7.771 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 64.056.879 9.889.227 4.090.476 3.046.375 

Repos – – – – 

Σύνολο 84.932.830 15.373.860 4.103.726 3.054.147
     
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των τραπεζικών καταθέσεων είχε ως εξής:

31.12.2007 31.12.2006 

Καταθέσεις EUR 4.00% 2.06% – – 

Καταθέσεις USD 5.60% 2.69% – –

Ο Όμιλος προβαίνει σε καταθέσεις είτε σε εγχώριο είτε σε ξένο νόμισμα με επιτόκια overnight Libor – Euribor. 
Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολογία 10%.

9.7.14 Δανειακές Υποχρεώσεις

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Μακροπρόθεσμος δανεισμός     

Τραπεζικός δανεισμός 43.798.725 14.256.964 – 8.778.695 

Δάνεια από τη μητρική εταιρία – – – – 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 506.064 898.233 – – 

Ομολογίες 12.550.000 22.265.809 12.550.000 12.550.000 

Λοιπά – – – – 

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 56.854.789 37.421.006 12.550.000 21.328.695 

     

Βραχυπρόθεσμα δάνεια     

Τραπεζικές υπεραναλήψεις 237.042.985 118.536.995 227.923.054 98.331.867 

Τραπεζικός δανεισμός 58.513.376 36.310.770 722.951 10.588.373 

Ομολογίες – – – – 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 81.112 1.156.720 – – 

Δάνεια με εξασφαλίσεις – – – – 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες 
στην επόμενη χρήση – 17.564.120 – 17.564.120 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 295.637.473 173.568.605 228.646.004 126.484.360 

Σύνολο δανείων 352.492.261 210.989.611 241.196.004 147.813.055 
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Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια δανεισμού του Ομίλου, την ημερομηνία του ισολογισμού είναι τα 
παρακάτω:

31.12.2007 31.12.2006

EUR 5,6% 4,0%

USD 6,8% 6,1%

9.7.15 Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Υποχρεώσεις ισολογισμού για: – – – –

Συνταξιοδοτικές παροχές 40.596.831 34.647.563 598.188 671.279 

Παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μετά 
την συνταξιοδότηση

– – – – 

Σύνολο 40.596.831 34.647.563 598.188 671.279 

     

Χρεώσεις στα αποτελέσματα:     

Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις και καταβο-

λές)
9.433.405 10.045.846 4.514 (2.625)

Παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης μετά την 
συνταξιοδότηση

– – – – 

Σύνολο 9.433.405 10.045.846 4.514 (2.625)

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων είναι τα παρακάτω:

Ποσά σε € 31.12.2007 31.12.2006

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 5.520.873 5.566.465

Χρηματοοικονομικό κόστος 2.030.174 2.026.306

Αναμενόμενη απόδοση περιουσιακών στοιχείων 
του προγράμματος

(207.521) (268.968)

Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημιές που 
καταχωρήθηκαν στην περίοδο

(101.635) –

Κόστος προϋπηρεσίας 2.180.479 2.342.985

Ζημιές από περικοπές 11.035 379.058

Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές 
σε εργαζομένους

9.433.40 10.045.84
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Τα ποσά που αναγνωρίζονται στον ισολογισμό είναι :

Ποσά σε € 31.12.2007 31.12.2006

Παρούσα αξία χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 19.215.529 16.756.889

Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων του 
προγράμματος

(5.179.926) (5.596.183)

 14.035.603 11.160.706 

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων 
υποχρεώσεων

26.650.447 23.486.857

Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες) (89.218) –

Μη καταχωρηθέν κόστος προϋπηρεσίας – –

 26.561.229 23.486.857 

Υποχρέωση στον ισολογισμό 40.596.832 34.647.563 

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

31.12.2007 31.12.2006

Προεξοφλητικό επιτόκιο 4,5% 4,5%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 4,0% 4,0%

Μελλοντικές αυξήσεις συντάξεων 0,5% 0.5%

Πληθωρισμός 2,5% 2,5%
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9.7.16 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Επιχορηγήσεις – – – –

Υπόλοιπο αρχής χρήσεως 28.504.336 6.528.893 – – 

Επιχορηγήσεις αποκτηθέντων θυγατρικών 
εταιρειών

109.021 4.333.796 – 80.283 

Προσθήκες 184.514 17.994.174 – – 

Επιστροφές – – – – 

Μεταφορά στα αποτελέσματα (417.084) (352.527) – (21.159)

Μεταφορά στα Βραχυπρόθεσμα 25.647 – – – 

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 28.406.434.9 28.504.336 – 59.124 

Λοιπά

Υπόλοιπο αρχής χρήσεως 469.335 12.969 – – 

Προσθήκες – 873.721 – – 

Επιστροφές – (416.003) – – 

Μεταφορά στα αποτελέσματα (1.224) – – – 

Συναλλαγματικές διαφορές – (1.352) – – 

Μεταφορά στα Βραχυπρόθεσμα (34.365) – – – 

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 433.746 469.335 – – 

Δικαιώματα χρήσης δωρεάν 
παραχωρηθέντων παγίων 

Υπόλοιπο αρχής χρήσεως 3.754.220 9.291.770 – – 

Προσθήκες – – – – 

Αποσβέσεις χρήσης σε έσοδα (3.047.739) (2.202.985) – – 

Μεταφορά στα Βραχυπρόθεσμα 234.734 (3.334.565) – – 

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 941.216 3.754.220 – – 

Προκαταβολές πελατών     

Υπόλοιπο αρχής χρήσεως 8.838.537 15.725.237 – – 

Προσθήκες 94.260.825 – – – 

Αποσβέσεις χρήσης σε έσοδα (39.229.400) (6.886.700) – – 

Μεταφορά στα Βραχυπρόθεσμα (57.345.094)  – – 

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 6.524.867 8.838.537 – – 

Σύνολο 36.306.264 41.566.428 – 59.124 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 24.093.345 38.231.865 – – 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
(βλέπε παράγραφο 9.7.20)

– 3.334.565 – 59.124 

 24.093.345 41.566.430 – 59.124 
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9.7.17 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 συγκεκρι-
μένα, 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 προσαρμό-
ζονται 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 καταστά-
σεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον υπάρχει πιθανότητα εισροής οικονομικών οφελών.

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά σε €
Περιβαλλοντική 
αποκατάσταση

Φορολογικές 
υποχρεώσεις

Λοιπές Σύνολο

01.01.2006 7.480.511 1.200.000 3.443.503 12.124.014 

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικής 
εταιρείας

– – 4.440 4.440 

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως (24.045) 2.150.000 7.922.681 10.048.636 

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις 
που αναστράφηκαν

– – (1.512.938) (1.512.938)

Συναλλαγματικές διαφορές – – – – 

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις 
χρήσεως

(423.316) (200.000) (16.346) (639.662)

31.12.2006 7.033.150 3.150.000 9.841.340 20.024.490 

Μακροπρόθεσμες – –  – 19.771.825 

Βραχυπρόθεσμες – – – 252.665 

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικής 
εταιρείας

– – – – 

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως – 720.000 3.243.668 3.963.668 

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις 
που αναστράφηκαν

(1.260.000) – 50.599 (1.209.401)

Συναλλαγματικές διαφορές – – – – 

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις 
χρήσεως

(343.693) (1.861.657) (26.500) (2.231.850)

31.12.2007 5.429.457 2.008.343 13.109.107 20.546.907 

Μακροπρόθεσμες – –  – 18.156.475 

Βραχυπρόθεσμες –  –  – 2.390.431 
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε €
Περιβαλλοντική 
αποκατάσταση

Φορολογικές 
υποχρεώσεις

Λοιπές Σύνολο

01.01.2006 – – – – 

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικής 
εταιρείας

 – 3.100.000  – 3.100.000 

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως – – – – 

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις 
που αναστράφηκαν

–  –  – – 

Συναλλαγματικές διαφορές – – – – 

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως – – – – 

31.12.2006 – 3.100.000 – 3.100.000 

Μακροπρόθεσμες    3.100.000 

Βραχυπρόθεσμες – – – – 

Προσθήκες από απόκτηση 
θυγατρικής εταιρείας

– –  – – 

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως – –  – – 

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις 
που αναστράφηκαν

 – 292.593 292.593 

Συναλλαγματικές διαφορές – – – – 

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως  (1.831.657)  (1.831.657)

31.12.2007 – 1.268.343 292.593 1.560.936 

Μακροπρόθεσμες  – –  – 1.268.343 

Βραχυπρόθεσμες – – – 292.593

9.7.18 Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις

Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Ομίλου και της 
Εταιρείας έχει ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Προμηθευτές 88.752.246 87.972.084 – 65.752 

Γραμμάτια Πληρωτέα – – – – 

Επιταγές Πληρωτέες 738 838.918 – – 

Προκαταβολές πελατών 71.842.291 13.926.532 – – 

Υποχρεώσεις σε πελάτες από την 
εκτέλεση έργων

22.185.857 700.758 – – 

Σύνολο 182.781.132 103.438.292 – 65.752 
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9.7.19 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Έξοδο φόρου που αναλογεί στην 
περίοδο

51.924.964 46.950.189 14.099.301 40.776.249 

Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου 8.689.550 4.957.601 8.630.656 4.691.778 

Υποχρεώσεις από Φόρους (653.727) 6.027.213 (9.662.697) 4.411.448 

Σύνολο 59.960.787 57.935.003 13.067.260 49.879.474 

9.7.20 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα 
μέρη

1.410.521 – 34.864.564 39.138.463 

Δεδουλευμένα έξοδα 6.477.659 6.910.826 – 307.254 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 4.319.811 3.855.345 137.848 127.012 

Μερίσματα πληρωτέα 1.698.614 1.139.680 1.135.946 518.984 

Έσοδα επόμενης περιόδου - Επιχορη-
γήσεις 

3.074.183 3.334.565 – 10.861 

Λοιπές υποχρεώσεις 13.344.703 13.190.405 9.944.071 607.779 

Σύνολο 30.325.492 28.430.821 46.082.429 40.710.353
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9.7.21 Κόστος Πωληθέντων

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 01.01-31.12.07 01.01-31.12.06 01.01-31.12.07 01.01-31.12.06

Συνταξιοδοτικές παροχές 6.509.661 3.014.089 – – 

Λοιπές παροχές σε εργαζομέ-
νους

82.268.517 80.964.268 138.904 420.330 

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρι-
σμένο ως έξοδο

436.061.285 277.827.303 – 115.102.912 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 40.217.925 77.388.681 265.336 1.405.154 

Παροχές τρίτων 142.534.623 140.055.074 611 29.221 

Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντή-
ρησης παγίων

399.407 837.945 2.522 31.953 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 509.720 641.946 898 14.047 

Φόροι και τέλη 147.972 257.429 142 3.496 

Διαφήμιση 25.251 37.068 – 727 

Λοιπά διάφορα έξοδα 19.904.304 23.968.793 415.751 339.358 

Αποσβέσεις 20.414.952 23.302.139 1.453 79.845 

Σύνολο 748.993.617 628.294.737 825.618 117.427.044 

9.7.22 Έξοδα Διοίκησης / Διάθεσης / Έρευνας

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 01.01–31.12.07 01.01–31.12.06 01.01–31.12.07 01.01–31.12.06

Συνταξιοδοτικές παροχές 15.472 82.227 – – 

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 2.234.337 3.550.429 36.466 1.724.942 
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο 
ως έξοδο

1.120 674 – – 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 4.164.390 4.599.304 80.594 2.043.215 

Παροχές τρίτων 629.797 1.193.689 22.428 226.371 

  15.947 143.138 1.832 43.731 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 159.365 339.323 4.192 196.608 

Φόροι και τέλη 7.636 40.307 1.342 4.898 

Διαφήμιση 51.441 49.233 840 30.949 

Λοιπά διάφορα έξοδα 2.853.571 2.536.896 7.216 960.078 

Αποσβέσεις 155.007 351.401 9.617 228.506 
Σύνολο 10.288.082 12.886.622 164.527 5.459.295 
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ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 01.01–31.12.07 01.01–31.12.06 01.01–31.12.07 01.01–31.12.06

Συνταξιοδοτικές παροχές 58.683 370.925 – – 

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 14.599.921 9.573.092 7.058.633 3.379.248 

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο 
ως έξοδο

445 111.967 – – 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 18.838.601 9.281.058 9.306.806 3.004.304 

Παροχές τρίτων 2.619.857 2.410.536 665.560 290.408 

Έξοδα επιδιόρθρωσης και 
συντήρησης παγίων

504.104 517.605 158.217 67.074 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 1.238.775 860.582 543.084 234.828 

Φόροι και τέλη 343.806 314.154 4.731 3.288 

Διαφήμιση 999.770 367.280 825.151 46.803 

Λοιπά διάφορα έξοδα 9.743.819 5.483.799 1.873.076 883.033 

Αποσβέσεις 1.581.451 1.001.085 941.413 199.059 

Σύνολο 50.529.232 30.292.082 21.376.671 8.108.046 

ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 01.01-31.12.07 01.01-31.12.06 01.01-31.12.07 01.01-31.12.06
Συνταξιοδοτικές παροχές – – – – 

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους – – – 81.693 

Κόστος αποθεμάτων 
αναγνωρισμένο ως έξοδο

– – – – 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων – – – 1.505 

Παροχές τρίτων – – – – 

Έξοδα επιδιόρθρωσης και 
συντήρησης παγίων

– – – – 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων – – – – 

Φόροι και τέλη – – – 13 

Διαφήμιση – – – – 

Λοιπά διάφορα έξοδα – – – 345 

Αποσβέσεις – – 691 34 

Σύνολο – – 691 83.591 
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9.7.23 Λοιπά Έσοδα / Έξοδα Εκμετάλλευσης

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 01.01-31.12.07 01.01-31.12.06 01.01-31.12.07 01.01-31.12.06

Άλλα λειτουργικά έσοδα – – – – 

Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων 33.445 38.576 – –

Έσοδα από Επιδοτήσεις 363.269 579.366 22.540 9.404 

Αποζημιώσεις – – – –

Κέρδη Συναλλαγματικών Διαφορών 32.852.099 6.146.536 – 3.514.976 

Έσοδα από Ενοίκια 666.697 1.499.858 234.414 87.609 

Έσοδα από προμήθειες πωλήσεων – – – – 

Λοιπά 14.719.880 3.629.319 25.362.833 1.173.358 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες 
Προβλέψεις

1.621.945 284.700 – – 

Κέρδη από πώληση παγίων 197.243 1.738.945 – –

Σύνολο 50.454.577 13.917.301 25.619.786 4.785.348

Άλλα λειτουργικά έξοδα     

Ζημιές συναλλαγματικών διαφορών 15.115.616 8.899.347 – 6.440.133 

Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων 202.994 786.926 4.240 240.965 

Ζημιά από πώληση παγίων 94.526 211.130 – – 

Λοιπά 6.556.145 6.111.757 2.891.569 479.567 
Φόροι ακίνητης περιουσίας και 
λοιποί φόροι

181.432 666.985 127.106 612.067 

Αποζημιώσεις 26.500 18.500 – – 

Σύνολο 22.177.212 16.694.645 3.022.914 7.772.731

9.7.24 Χρηματοοικονομικά Έσοδα / Έξοδα 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 01.01-31.12.07 01.01-31.12.06 01.01-31.12.07 01.01-31.12.06

Έσοδα τόκων από: – – –  –

– Τραπεζών 10.958.540 1.666.621 10.489.595 102.687 
–  Αποτίμηση προθεσμιακών πράξεων 
συναλλάγματος

– – – – 

– Πελατών 9.280 91.691 – –
–  Διαθεσίμων Προς πώληση Επενδύ-
σεων

– – – –

– Ανταλλαγής επιτοκίων IRS 1.150.939 1.733.732 1.150.939 1.733.732 

– Χορηγηθέντων Δανείων – 1.538 – –

– Λοιπά 5.023.065 3.980 4.172.253 – 

Σύνολο 17.141.825 3.497.562 15.812.787 1.836.419

Έξοδα τόκων από:     

–  Προεξόφληση Υποχρεώσεων 
παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία

65.598 1.610.777 – 17.522 
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 01.01-31.12.07 01.01-31.12.06 01.01-31.12.07 01.01-31.12.06

– Τραπεζικά δάνεια 21.583.096 7.785.295 13.966.465 6.149.046 

– Υπεραναλήψεις – 154.114 – – 

– Προμήθειες Εγγυητικών Επιστολών 808.604 103.705 4.672 29.804 

– Ανταλλαγής επιτοκίων IRS 1.097.790 1.663.318 1.097.790 1.663.318 

– Factoring 7.982 55.134 7.982 55.134 

– Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 6.093 8.308 – – 

– Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα 2.322.261 452.203 1.833.802 138.105 

Σύνολο 25.891.422 11.832.854 16.910.710 8.052.930

9.7.25 Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 01.01-31.12.07 01.01-31.12.06 01.01-31.12.07 01.01-31.12.06

Παράγωγα: – – – – 

– Αντιστάθμιση ταμιακών ροών 
(μεταφορά από την καθαρή θέση)

(1.076.360) 5.038.262 (1.076.360) 5.038.262 

– Παράγωγα που δεν θεωρούνται 
αντισταθμίσεις

– (490.736) – – 

– Κέρδη/ ζημιές) εύλογης αξίας 
λοιπων χρηματοοικονομικών 
στοιχείων μέσω αποτελεσμάτων

(699.959) – 2.462.458 – 

– Κέρδη εύλογης αξίας 123.186.092 285.699 123.186.092 285.699 

– Κέρδη/ (ζημιές) από την πώληση 
χρηματοοικονομικών στοιχείων

27.755.245 29.183.801 27.778.100 45.648.425 

– Έσοδα από μερίσματα 3.102.644 21.390 35.839.503 20.298.792 

Σύνολο 152.267.663 34.038.417 188.189.793 71.271.178 
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9.7.26 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.

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Φόρος χρήσης 58.990.517 49.593.685 14.952.072 10.299.321 

Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου 9.484.435 5.811.809 10.219.704 6.648.763 

Αναβαλλόμενος φόρος (9.305.144) (8.055.364) 4.331.833 (1.541.271)

Σύνολο (59.169.808) (47.350.130) (29.503.609) (15.406.812)

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Κέρδη προ φόρων 297.805.494 137.695.628 187.378.484 45.700.376 

Συντελεστής Φόρου 25% 29% 25% 29%

Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου 74.451.374 39.931.732 46.844.621 13.253.109 

Προσαρμογές για μεταβολή στον 
συντελεστή φόρου

– – – –

Προσαρμογές για εισοδήματα που δεν
υπόκεινται σε φορολογία

– – – –

 - Αφορολόγητα Εισοδήματα – – – –

Φόρος που αναλογεί στα αφορολόγητα 
αποθεματικά

(49.048.138) (18.133.555) (43.795.736) (8.273.743)

Απαλοιφή Διεταιρικού κέρδους 
αποθεμμάτων

– – – –

– Κέρδος από απόκτηση εταιρείας – – – –

– Λοιπά – – – –

Προσαρμογές για Έξοδα που δεν εκπίπτουν 
για φορολογικούς σκοπούς

35.923.922 23.794.898 18.424.457 5.952.244 

– Απομείωση Goodwill – – – –

– Μη Εκπιπτώμενες Δαπάνες 282.890 – – –

– Λοιπά (2.440.240) 1.757.055 8.030.266 4.475.203 

Πραγματική Δαπάνη Φόρου 59.169.808 47.350.130 29.503.609 15.406.812 
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9.7.27 Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 2007 2006 2007 2006

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες     

Κέρδη Περιόδου 215.218.229 155.963.516 161.073.243 52.632.308 

Προσαρμογές για:    – 

Φόρο 59.169.808 47.350.130 29.503.609 15.406.812 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 
στοιχείων 20.191.232 22.742.659 658.963 383.653 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών 
στοιχείων 2.868.749 2.125.472 227.284 33.602 

Απομειώσεις 35.201.165 394.000 35.201.165 – 

Προβλέψεις 6.759.412 2.662.098 9.211 260.750 

Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. 
Προηγ.Χρήσεων (1.053.513) (70.173) – – 

Κέρδη / (ζημιές) από πώληση 
ενσώματων παγίων στοιχείων (282.267) (1.849.131) (179.549) 2.787 

Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση μεριδίου 
θυγατρικής (30.854.475) (41.157.463) (30.910.816) (35.958.262)

Κέρδη / (ζημιές) εύλογης αξίας παρα-
γώγων (7.964.972) 920.448 (7.964.972) (545.043)

Κέρδη / Ζημιές εύλογης αξίας άλλων 
χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύ-
λογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

(157.696.459) (7.506) (160.079.235) (580.809)

Κέρδη από πώληση Δ.π.Π. Χρημ/κών 
στοιχείων – (10.838.897) – – 

Κέρδη από πώληση χρηματοοικονομι-
κών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων

(6.697) (224.386) – (10.506.083)

‘Εσοδα τόκων (18.018.149) (3.829.261) (15.811.448) (1.836.419)

Έξοδα τόκων 25.832.525 11.917.893 16.995.049 8.052.930 

Έσοδα από μερίσματα (681.455) (21.390) (35.839.503) (20.298.792)

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων - 
Παραχωρηθέντων Δικαιωμάτων (417.084) (429.581) – –

Κέρδος Από Απόκτηση Εταιρείας – (72.891) – –

Μερίδιο αποτελέσματος σε 
συνδεδεμένες εταιρείες 193.791 4.419.693 – –

Συναλλαγματικά κέρδη / (ζημιές) 
δανείων (18.913.610) (9.660.133) (743.158) (2.135.505)

Λοιπές Συναλλαγματικές Διαφορές 240.066 7 233.639 – 

 129.786.297 180.335.105 (7.626.518) 4.911.928 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης     

Αύξηση / (μείωση) αποθεμάτων (24.219.804) (92.425.060) – 666.445 

Αύξηση / (μείωση) απαιτήσεων (58.115.676) 7.926.857 61.119.038 53.482.272 
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Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε € 2007 2006 2007 2006

Αύξηση / (μείωση) λοιπών λογαρια-
σμών κυκλοφορούντος ενεργητικού

5.617.503 (6.137.404) 1.649 – 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων 74.530.273 20.588.554 (17.232.447) 45.488.446 

Εκροή προβλέψεων (17) 5.371.908 – – 

Εκροή υποχρέωσης παροχών στο 
προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης

24.353 – (18.422) – 

Άλλα – – – – 

 (2.163.369) (64.675.145) 43.869.818 99.637.163 

Καθαρές ταμειακές ροές από 
λειτουργικές δραστηριότητες

127.622.928 115.659.960 36.243.300 104.549.092 

9.7.28 Διακοπείσες Δραστηριότητες

Με βάση τη σύναψη της στρατηγικής συμφωνίας του Ομίλου με την “ENDESA Europa” η οποία προβλέπει τη 
μεταφορά του συνόλου των ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου στη νέα εταιρεία όπου ο Όμιλος 
θα διατηρεί ουσιώδη επίδραση αλλά όχι τον έλεγχο, η διοίκηση, εφαρμόζοντας το ΔΠΧΠ 5 «Μη Κυκλοφορι-
ακά Στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις», παρουσιάζει χωριστά τα περιουσιακά 
στοιχεία καθώς τις υποχρεώσεις που θα εισφερθούν κατηγοριοποιημένα σαν «Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία κα-
τεχόμενα προς πώληση» και «Υποχρεώσεις σχετιζόμενες με περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση», 
ενώ ταυτόχρονα εμφανίζει χωριστά και το αποτέλεσμα από τις διακοπείσες δραστηριότητες στην ενοποιημένη 
κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου. 

Ποσά σε € 31.12.2007

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού  

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 161.577.587

Υπεραξία Επιχείρησης 6.348.477

Άύλα Περιουσιακά Στοιχεία 36.694.902

Επενδύσεις Σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις 1.345.279

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 11.768.166

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 1.576

 217.735.987

Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία  

Αποθέματα  

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 31.762

Λοιπές Απαιτήσεις 3.768.958

Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 233.929

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 867.356

 4.902.006

Πάγια στοιχεία κατηγοριοποιημένα ως Κρατούμενα προς πώληση  

Σύνολο Ενεργητικού 222.637.992
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Ποσά σε € 31.12.2007

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 4.986.423

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 9.414.713

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 18.794.381

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 33.195.517

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12.023.225

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 215.935

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 13.924.999

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση 329.412

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 459.692

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 26.953.263

Σύνολο Υποχρεώσεων 60.148.779

Ποσά σε € 01.01-31.12.07 01.01-31.12.06

Πωλήσεις 6.961.368 6.769.866 

Κόστος Πωληθέντων (4.946.104) (3.388.372)

Μικτό Κέρδος 2.015.263 3.381.494 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 178.600 924.558 

Έξοδα διάθεσης (339.871) (352.435)

Έξοδα διοίκησης (3.528.901) (2.486.660)

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης (691) (152.944)

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (376.570) (272.300)

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων

(2.052.170) 1.041.713 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 20.013 15.031 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα (1.657.243) (5.909)

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα (191.665) 332.814 

Κέρδος Από Απόκτηση Εταιρείας – –

Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις (127.184) –

Κέρδη προ φόρων (4.008.249) 1.383.649 

Φόρος εισοδήματος (537.990) (13.546)

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους (4.546.239) 1.370.103 

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή – –  
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Ποσά σε € 01.01-31.12.07 01.01-31.12.06

Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων

(1.660.405) 1.059.028 

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων

(2.052.170) 1.041.713 

Κέρδη Προ φόρων (4.008.249) 1.383.649 

Κέρδη μετά από Φόρους (4.546.239) 1.370.103 

Τέλος για λόγους συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων της 01.01-31.12.2007 με την αντίστοιχη περυσινή περί-
οδο, παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης της μητρικής χωρίς τον αποσχι-
ζόμενο εμπορικό κλάδο. 

 01.01-31.12.2006 Αποσχιζόμενος 01.01-31.12.2006

Ποσά σε € (με τον κλάδο) Κλάδος
(χωρίς τον 

κλάδο)
Έσοδα 187.025.852 185.094.332 1.931.520

Κόστος Πωληθέντων 168.712.586 168.712.586 –

Μικτό Κέρδος 18.313.266 16.381.746 1.931.520

Έξοδα διάθεσης (5.794.563) (3.537.716) (2.256.847)

Έξοδα διοίκησης (7.633.892) (1.909.484) (5.724.408)

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (8.933.986) (8.044.032) (889.954)

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 4.214.271 267.088 3.947.183

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 1.745.651 – 1.745.651

Χρηματοοικονομικά Έξοδα (7.701.851) (8.329) (7.693.522)

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 53.879.433 (6.885.662) 60.765.095

Κέρδη προ φόρων 48.088.328 (3.736.389) 51.824.718

Φόρος εισοδήματος (10.827.679) (2.299.250) (8.528.429)

Κέρδος Περιόδου 37.260.649 (6.035.639) 43.296.289

 
9.7.29 Δεσμεύσεις

Οι δεσμεύσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναφορικά με τα κατασκευαστικά συμβόλαια και τις χρηματοδοτικές 
μισθώσεις έχουν ως εξής:

Ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δεσμεύσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων 621.737.322 223.710.867 – –

Χορηγηθείσες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 162.752.992 111.744.450 – –

Σύνολο 784.490.314 335.455.317 – –

Δεσμεύσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις: 31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Έως 1 έτος 566.397 11.431 – –

Από 1-5 έτη 20.779 138.403 – –

Σύνολο 587.176 149.834 – –
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9.7.30 Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού

Ο Όμιλος Μυτιληναίος προέβηκε κατά την περίοδο 01.01.2008 έως 26.03.2008 σε αγορά 871.170 κοινών μετο-
χών με μέση τιμή κτήσης € 9,94 ανά μετοχή. 
Η κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ-GENERAL ELECTRIC αναδείχτηκε μειοδότης στη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία που διεξή-
γαγε η εταιρεία PETROM S.A., θυγατρική του πολυεθνικού κολοσσού OMV-Αυστρίας, για την ανάδειξη αναδόχου 
για την κατασκευή Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος ισχύος 850Mw στο Petrobrazi Ρουμανίας.

Στις 01.01.2008 η Endesa Hellas ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε αίτηση ανανέωσης της άδειας εγκατάστασης 
για τα σταθμό παραγωγής ενέργειας στο Βόλο με καύσιμο φυσικό αέριο. Ο σταθμός θα είναι ισχύος 440 MW 
και θα κατασκευαστεί στη βιομηχανική περιοχή του Βόλου. Αποφάσισε επίσης να κατασκευάσει δύο ακόμα 
σταθμούς φυσικού αερίου παρόμοιας ισχύος την επόμενη πενταετία και αναζητά κατάλληλα σημεία και προε-
τοιμάζει σχετικές προτάσεις. 

Στις 10.01.2008 η Endesa Hellas ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνει τις προετοιμασίες για την έναρξη κατασκευής της 
νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος συνδυασμένου κύκλου στο Βόλο. 
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 Πλη-
ροφόρησης (ΔΠΧΠ).

9.8 Μερισματική Πολιτική

Η μερισματική πολιτική που ακολούθησε η Εταιρεία κατά την προηγούμενη τριετία παρουσιάζεται στον πίνακα 
που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ποσά σε χιλ. €)

2005 2006 2007

Κέρδη Μετά Από Φόρους 44.834 52.632 161.073

Συνολικό Μέρισμα 16.208 24.312 59.662

% Επί των Κερδών 36,15 46,19 37,04

Ο Όμιλος κατά την διάρκεια της χρήσης προχώρησε σε πληρωμές μερισμάτων ποσού € 55.168.796 εκ των 
οποίων ποσό € 22.975.769 δόθηκε σε μετόχους της μητρικής και το υπόλοιπο σε μετόχους της μειοψηφίας 
από της θυγατρικές του Ομίλου. 

Σχετικά με τη διανομή μερίσματος, η διοίκηση της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την αποδοτι-
κότητα του Ομίλου, τις προοπτικές και τα επενδυτικά πλάνα προτείνει τη διανομή μερίσματος ίσου με € 0,51/ 
μετοχή έναντι € 0,25/ μετοχή το 2006 (υπολογιζόμενο για λόγους συγκρισιμότητας βάσει του αναμορφωμένου 
αριθμού μετοχών λαμβάνοντας υπόψη τη το Split των μετοχών).

9.8.1 Φορολογία Μερισμάτων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.2238/94), οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρίες βαρύνονται με 
φόρο 35% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανομή.

Έτσι, τα μερίσματα διανέμονται από ήδη φορολογηθέντα στο νομικό πρόσωπο κέρδη και, επομένως, ο μέτοχος 
δεν έχει καμία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των μερισμάτων που εισπράττει.

Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από τα μερίσματα, λογίζεται η ημερομηνία έγκρισης του Ισολογισμού 
από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, από τα κέρδη τα οποία πραγματοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγατρικές 
εταιρίες και διανέμονται μερίσματα, το μέρος των μερισμάτων που αντιστοιχεί στη μητρική εταιρεία καταβάλ-
λεται κατά την επόμενη χρήση (εκτός αν δοθεί προμέρισμα στην ίδια χρήση), και συνεπώς περιέχεται στα 
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κέρδη της μητρικής εταιρείας της επόμενης χρήσης. Τα δε μερίσματα από τα κέρδη της μητρικής εταιρείας 
που σχηματίζονται κατά ένα μέρος από τα διανεμόμενα κέρδη των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, εφόσον 
διανεμηθούν, καταβάλλονται στην επόμενη από τη λήψη τους χρήση.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι, για το μέρος των κερδών της μητρικής εταιρείας που προέρχεται από μερίσματα 
προσδιορίζεται φορολογητέο ποσό 5% το οποίο, στη συνέχεια φορολογείται με συντελεστή φόρου 35%, κα-
θόσον αυτά έχουν ήδη φορολογηθεί στην πηγή τους.

9.9 Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη

Ποσά σε € ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πωλήσεις αγαθών 31.12.2007 31.12.2006  31.12.2007 31.12.2006

Μητρική –   –  –  –  

Θυγατρικές     83.963.046

Συνδεδεμένες 426.886 –  – – 

Λοιπά συνδεόμενα μέρη  –  –  – – 

Σύνολο 426.886 –  – 83.963.046

      

Αγορές αγαθών 31.12.2007 31.12.2006  31.12.2007 31.12.2006

Μητρική – –  – – 

Θυγατρικές  –  –  – 50.228.724

Συνδεδεμένες  –  –  –  –

Λοιπά συνδεόμενα μέρη – –  – – 

Σύνολο – –  – 50.228.724

      

Πωλήσεις Υπηρεσιών 31.12.2007 31.12.2006  31.12.2007 31.12.2006

Μητρική      

Θυγατρικές – –  16.862.520 7.323.819

Συνδεδεμένες 403.177 170.520  251.377 170.520

Λοιπά συνδεόμενα μέρη      

Σύνολο 403.177 170.520  17.113.897 7.494.339

      

Αγορές Υπηρεσιών 31.12.2007 31.12.2006  31.12.2007 31.12.2006

Μητρική – –  – – 

Θυγατρικές  –   –  876.325 1.014.756

Συνδεδεμένες 201.516  –  – – 

Λοιπά συνδεόμενα μέρη 14.145.224 –  6.020.378 – 

Σύνολο  6.896.702 1.014.756

  
Πωλήσεις μη - κυκλοφορια-
κών περιουσιακών στοιχείων

31.12.2007 31.12.2006  31.12.2007 31.12.2006

Μητρική – –  – – 

Θυγατρικές  – –  15.712.045  – 

Συνδεδεμένες – –  – – 

Λοιπά συνδεόμενα μέρη  – –  – – 

Σύνολο – –  15.712.045 –
      



Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη

125| Ετήσιο Δελτίο 2007

Ποσά σε € ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αγορές μη - κυκλοφοριακών 
περιουσιακών στοιχείων

31.12.2007 31.12.2006  31.12.2007 31.12.2006

Μητρική –  –  – – 

Θυγατρικές –  –   –  –  

Συνδεδεμένες   –  –    –   –

Λοιπά συνδεόμενα μέρη – –  – – 

Σύνολο – –  – –
      
Δάνεια χορηγηθέντα σε συν-
δεδεμένα μέρη

31.12.2007 31.12.2006 
 

 
31.12.2007 31.12.2006 

Μητρική – – – – 

Θυγατρικές  –  –  26.860.142 – 

Συνδεδεμένες –  –   –  –  

Λοιπά συνδεόμενα μέρη – –  – –

Σύνολο – –  26.860.142 –
      
Δάνεια αναληφθέντα από 
συνδεόμενα μέρη

31.12.2007 31.12.2006  31.12.2007 31.12.2006

Μητρική   –  –   –  – 

Θυγατρικές –  –   34.864.564 39.138.463

Συνδεδεμένες 400.021  –  –  –  

Λοιπά συνδεόμενα μέρη –  –   –  –  

Σύνολο 400.021 –  34.864.564 39.138.463
      

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
πωλήσεις αγαθών 
και υπηρεσιών

31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Μητρική –  –   –  –  

Θυγατρικές  –  –  7.823.918 12.066.269

Συνδεδεμένες 123.047 225.551  – 16.911

Λοιπά συνδεόμενα μέρη  – 1.933.899   –  – 

Σύνολο 123.047 2.159.450  7.823.918 12.083.180

Χορηγηθείσες εγγυήσεις 
σε συνδεδεμένα μέρη

31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Μητρική  – –  –  –

Θυγατρικές – –  47.290.704 26.962.048

Συνδεδεμένες  – –  – – 

Λοιπά συνδεόμενα μέρη – 22.040.549  – –

Σύνολο – 22.040.549  47.290.704 26.962.048
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Ποσά σε € ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ληφθείσες εγγυήσεις 
από συνδεδεμένα μέρη

31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Μητρική – –  – –

Θυγατρικές – –  – 26.284.999

Συνδεδεμένες – –  – –

Λοιπά συνδεόμενα μέρη  9.750.000    

Σύνολο – 9.750.000  – 26.284.999

      

Υπόλοιπα υποχρεώσεων από 
αγορές αγαθών
και υπηρεσιών

31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Μητρική – –  – – 

Θυγατρικές  – –  – 4.109

Συνδεδεμένες 31.608 75.483  – –

Λοιπά συνδεόμενα μέρη 97.316 3.642  28.289 – 

Σύνολο 128.924 79.125  28.289 4.109

Υπόλοιπα υποχρεώσεων από 
αγορές μη - κυκλοφοριακών 
περιουσιακών στοιχείωνκαι 
υπηρεσιών

31.12.2007 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2006

Μητρική – – – –

Θυγατρικές –  –   – – 

Συνδεδεμένες – –  – –

Λοιπά συνδεόμενα μέρη – –  – – 

Σύνολο – – – –

      

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
πωλήσεις μη - κυκλοφοριακών 
περιουσιακών στοιχείων και 
υπηρεσιών

31.12.2007 31.12.2006  31.12.2007 31.12.2006

Μητρική – –  – – 

Θυγατρικές – – 15.712.045 –

Συνδεδεμένες – –  – – 

Λοιπά συνδεόμενα μέρη – – – –

Σύνολο    – –  15.712.045 –

Οι συναλλαγές με τις ανωτέρω εταιρείες πραγματοποιούνται σε καθαρά εμπορική βάση. Ο Όμιλος δεν συμμε-
τείχε 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 και καμία 
εγγύηση δεν δόθηκε ή λήφθηκε.




