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Ο κόσμος, όπως τον γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, έχει αλλάξει ριζικά. Όσα θεωρούσαμε δεδομένα ανατρέπονται με γοργούς ρυθ-
μούς σε καθημερινή βάση. Οι προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε συνεχώς μεγαλώνουν, μεταλλάσσονται και αλλά-
ζουν μορφή, καθώς «σταθερές» δεκαετιών ανατρέπονται. Αυτό πιστοποιούν άλλωστε και οι σημαντικές εξελίξεις της περασμένης 
χρονιάς, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας, σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, που άλλαξαν τα 
δεδομένα σε παγκόσμια κλίμακα. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, μίας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας με αλλεπάλληλες πολι-
τικές ανατροπές, η χώρα μας προσπαθεί να ισορροπήσει και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου. Να κλείσει 
εκκρεμότητες και να αλλάξει τα κακώς κείμενα ετών, προκειμένου να εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης, δημιουργώντας επιτέλους 
συνθήκες ευημερίας. 

Στο ίδιο πλαίσιο καλείται να λειτουργήσει και ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Πιστός στις αξίες και την επιχειρηματική στρατηγική που 
ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια, συνεχίζει αδιάλειπτα, να δημιουργεί τις προϋποθέσεις που, όχι απλώς επιτρέπουν την επιβίωσή 
του μέσα στην οικονομική κρίση, αλλά ενισχύουν τις δυνατότητές του, καθιστώντας τον τη νέα, μεγάλη βιομηχανική δύναμη της 
χώρας με διεθνείς προοπτικές. Μία υποδειγματική επιχείρηση με όραμα που, στο βαθμό που της αναλογεί (και πέρα απ’ αυτόν) 
μπορεί να στηρίξει τον εκσυγχρονισμό της χώρας. Μία ηγετική εταιρεία με μοναδικό εργοδοτικό μοντέλο σύγχρονης αντίληψης, 
κοινωνικό πρόσωπο, καινοτόμους μηχανισμούς ανάπτυξης και επένδυσης και διεθνή παρουσία και καταξίωση.   

Την προηγούμενη χρονιά καταφέραμε να ξεπεράσουμε σημαντικές επιχειρησιακές κρίσεις, μένοντας πιστοί στο όραμα της δημι-
ουργίας ενός υγιούς και ανταγωνιστικού Ομίλου. Οι προκλήσεις όμως έφεραν και πολλές ευκαιρίες οι οποίες μεταφράστηκαν σε  
σημαντικές επιτυχίες. Επιτυχίες σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς μας, που μας έκαναν να νιώσουμε ιδιαίτερα περήφανοι για 
τους ανθρώπους μας, τη στρατηγική μας γνώση και την ενεργειακή μας εξειδίκευση. 

Το τέλος του 2016 βρίσκει λοιπόν τον Όμιλο πιο δυνατό και έτοιμο για το επόμενο βήμα στην επιχειρηματική του εξέλιξη. Με την 
ανακοίνωση της συγχώνευσης όλων των θυγατρικών σε ένα ενιαίο σχήμα υπό την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, γυρίζουμε σελίδα στη μέχρι 
τώρα πορεία μας δημιουργώντας έναν ενιαίο, ισχυρό και ευέλικτο Ελληνικό επιχειρηματικό Όμιλο με διεθνή ταυτότητα, ο οποίος 
συνδυάζει τη στρατηγική γνώση με την επιτυχημένη βιομηχανική πορεία, την ενεργειακή εξειδίκευση και την αφοσίωση όλων 
των εργαζομένων.  Έναν Όμιλο που μετασχηματίζεται, εξελίσσεται και μεγαλώνει διευρύνοντας συνεχώς τις αναπτυξιακές του 
προοπτικές. 

Η Αλουμίνιον της Ελλάδος συμπλήρωσε 50 χρόνια λειτουργίας και 10 χρόνια ελληνικής αναπτυξιακής πορείας ως μέλος του 
Ομίλου, με επενδύσεις στο εμπορικό και βιομηχανικό κέντρο Αγίου Νικολάου Βοιωτίας που ξεπέρασαν τα 600€ εκ. για τον τεχνολο-
γικό εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και την ανάπτυξη της παραγωγής και της παραγωγικότητας του εργοστασίου. Πρόκειται 
μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και καθιστούν διεθνή δύναμη 
την ιστορικότερη βιομηχανία της χώρας. Παράλληλα, η μακροπρόθεσμη συμφωνία της ΑτΕ με την ΔΕΗ έκλεισε οριστικά μια 
πολύχρονη αντιπαράθεση, σηματοδοτώντας την αλλαγή σελίδας στη βάση μιας επωφελούς συνεργασίας που θα δώσει ακόμα 
μεγαλύτερη ώθηση στην εταιρεία, ώστε να διευρύνει τους ορίζοντες της ελληνικής βιομηχανίας. 

Η ΜΕΤΚΑ συνεχίζει τη διεθνή της πορεία, αναλαμβάνοντας έργα EPC σε περιοχές υψηλών απαιτήσεων, όπως η Λιβύη και η Γκάνα, 
υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας να αναδειχθεί σε κορυφαίο παίκτη στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Υποσα-
χάριας Αφρικής. Παράλληλα, προσαρμόζει το μοντέλο περαιτέρω ανάπτυξης στις νέες ανάγκες της κοινωνίας και των πελατών, 
συμμετέχοντας ενεργά στη διαμόρφωση, χρηματοδότηση και την τελική μορφή των projects στα οποία συμμετέχει προσφέροντας 
υψηλή ειδίκευση και πολύπλευρη εμπειρία που την έχουν καταστήσει ως μια από τις ανταγωνιστικότερες εταιρείες παγκοσμίως. 
Παράλληλα το εργοστάσιο της εταιρείας στο Βόλο συνεχίζει να βελτιώνει τις επιχειρησιακές του δυνατότητες και πιστοποιήσεις 
για τη δημιουργία των πιο σύνθετων μεταλλικών κατασκευών παγκοσμίως.

Η Protergia μέσα στο 2016, με ένα άλμα ανάπτυξης της τάξης του 192%, κατάφερε σε πολύ λίγο χρόνο να τοποθετηθεί στην 
κορυφή των ιδιωτών παρόχων. Μέσα από στρατηγικές συνεργασίες στο χώρο της λιανικής αγοράς, όπως αυτή με τον Όμιλο 
ΟΤΕ, αποτελεί πλέον την επιλογή των καταναλωτών και αναγνωρισμένο brand name με τη δική της διακριτή θέση στην αγορά, 
καθώς το δίκτυο καταστημάτων COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ διαθέτει ανταγωνιστικά προϊόντα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της 
PROTERGIA. Συνεχίζουμε παρά τις προκλήσεις της αγοράς η οποία παλεύει να βρει ακόμα το δρόμο της προς την απελευθέρω-
ση, θέτοντας στόχους ανάπτυξης της τάξης του 10% μέχρι το 2018. 

Μήνυμα Προέδρου
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Ευάγγελος Γ. Μυτιληναίος

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Ομίλου  Επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Μεγάλη πρόοδος έχει γίνει και στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ραγδαία ανάπτυξη και το σπουδαίο 
έργο που έχει σημειώσει η εταιρεία στον τομέα αυτόν τα τελευταία χρόνια, είναι μοναδικής αξίας και σημασίας. Αξίας 
για εμάς αλλά κυρίως για την κοινωνία, την οικονομία, το περιβάλλον και τους μετόχους μας, συμβάλλοντας καθημερινά 
στην ανάπτυξη του τόπου μας. 

Σε ότι αφορά στην Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων μας, που παραμένει στην κορυφή των ουσιαστικών θεμάτων 
της βιωσιμότητάς μας, συνεχίσαμε να διατηρούμε σε χαμηλά επίπεδα το Δείκτη Συχνότητας Ατυχημάτων, που έχει ως 
συνέπεια την απώλεια χρόνου εργασίας. Η επίδοσή μας αυτή, ενισχύει τη δέσμευσή μας για συνεχή αυτό-αξιολόγηση 
και αυτο-βελτίωση ώστε να φτάσουμε το βασικό μας στόχο που είναι μηδενικά ατυχήματα στους χώρους εργασίας μας .

Το 2016, δαπανήσαμε €28,9 εκ. για τη συνολική σταθεροποίηση και βελτίωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώμα-
τος. Συνεχίσαμε τις επιχειρηματικές μας επενδύσεις, με άμεσο θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, αναβαθμίζοντας το 
εργοστάσιο παραγωγής αλουμίνας, προσβλέποντας σε σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και 
του ενεργειακού κόστους, αλλά και σε μεγαλύτερες δυνατότητες ευελιξίας στην παραγωγική διαδικασία. Παράλληλα, 
η συγκριτική αξιολόγησή μας, στον τομέα διαχείρισης των υδάτινων πόρων, στο πλαίσιο της πρώτης συμμετοχής μας 
στην παγκόσμια πρωτοβουλία Carbon Disclosure Project -WATER κατέταξε τις επιδόσεις μας στο δεύτερο καλύτερο 
επίπεδο (Level B) παγκοσμίως. 

Στην κατεύθυνση της αντιμετώπισης βασικών κοινωνικών ζητημάτων, συνεχίσαμε την εφαρμογή του επιτυχημένου προ-
γράμματος 12μηνης έμμισθης εργασίας «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» που οδήγησε στην αγορά εργασίας το 90% των 
αποφοίτων του σε λιγότερο από 3 μήνες. Επίσης, θέλοντας να ενισχύσουμε περαιτέρω την συγκεκριμένη προσπάθεια, 
ξεκινήσαμε το πρόγραμμα «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» με στόχο να προσφέρουμε μία επιπλέον επιλογή επαγγελματικής 
διεξόδου στους νέους και τις νέες που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας αλλά και τη δυνατότητα να παραμείνουν στη 
χώρα μας.

Συμβάλλοντας στην προστασία του δικαιώματος των παιδιών στην  εκπαίδευση αλλά και στην άμβλυνση της επισιτι-
στικής τους ανασφάλειας, που γιγαντώθηκε στα χρόνια της κρίσης, συνεχίσαμε σε μεγαλύτερη κλίμακα το καινοτόμο 
πρόγραμμα για τη μείωση της σχολικής διαρροής «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ», ενώ ενισχύσαμε σημαντικά τη συλλογική προσπάθεια, 
στο πλαίσιο του προγράμματος act4Greece, για την παροχή υγιεινών και ζεστών γευμάτων σε μαθητές των δημοτικών 
σχολείων της Δυτικής Αττικής, καλύπτοντας το 17% του συνολικού στόχου του προγράμματος. 

Τα θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας. Σε ό,τι αφορά στις ηθικές πρα-
κτικές και τη διαφάνεια προχωρήσαμε στην 2η έκδοση του «Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας» της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
καθώς και στην ολοκλήρωση του «Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνεργατών» για κάθε τομέα δραστηριο-
ποίησής μας. Σχετικά με την υπεύθυνη λογοδοσία, αναπτύξαμε το εργαλείο «Integrated Value Creation Scorecard» που 
παρουσιάζει την αξία που παράγουμε, ανάλογα με την κατηγορία των πόρων (οικονομικών, βιομηχανικών, ανθρώπινων, 
φυσικών και κοινωνικών) που χρησιμοποιούμε στις δραστηριότητες μας και πως η αξία αυτή αυξάνεται, μειώνεται ή 
μετασχηματίζεται σε ετήσια βάση. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να προσφέρουμε πιο αποτελεσματική και 
ποιοτική πληροφόρηση προς όλους τους κοινωνικούς μας εταίρους, ενόψει των νέων δεδομένων που θα καθορίσουν 
το επόμενο διάστημα το νέο νομοθετικό πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα. Τέλος, εφαρμόσαμε 
τη διαδικασία διαβούλευσης με τους κοινωνικούς μας εταίρους, για  7η συνεχόμενη χρονιά, τόσο σε τοπικό όσο και σε 
ευρύτερο πλαίσιο όπως αναφέρεται στη σχετική ενότητα των Μη Χρηματοοικονομικών στοιχείων του παρόντος Απολο-
γισμού.   

Το 2017 προδιαγράφεται  ως μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις αλλά και ακόμα περισσότερες ευκαιρίες κι η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, 
ως μία μεγάλη και ενιαία δύναμη, σκοπεύει να τις αξιοποιήσει. Επενδύουμε στο όραμά μας, παλεύουμε γι αυτό, με στόχο 
να δημιουργήσουμε πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία της χώρας μας, αλλά και για τους ανθρώπους 
μας που εργάζονται με πίστη, αφοσίωση πάνω στις αξίες μας. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε 
για να είμαστε πρωτοπόροι σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς μας, στον τομέα της Βιομηχανίας, των ενεργειακών 
κατασκευαστικών έργων και της ενέργειας, ως υποδειγματική επιχείρηση που μπορεί να στηρίξει τον εκσυγχρονισμό 
και την ανάπτυξη της χώρας, αναπτύσσοντας παράλληλα την εξωστρέφεια της και διευρύνοντας τη δράση της σε διε-
θνείς αγορές. 

Προχωράμε δυναμικά σε νέες συνθήκες, με καινούργια δομή σχεδιασμένη με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, 
που θα απαιτούν από εμάς διαφορετικό τρόπο σκέψης και λειτουργίας, ευελιξία και δημιουργικότητα. Ως ομάδα φτάσα-
με εδώ και ως νικήτρια ομάδα θα συνεχίσουμε  σε μια πορεία που αντανακλά τη νέα μας ταυτότητα, αντάξια της ιστορίας 
και πλέον, του μεγέθους μας.
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O Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα με διεθνή αναπτυξιακή πορεία 
στους τομείς της Μεταλλουργίας & Μεταλλείων, των Κατασκευαστικών & Ενεργειακών Έργων EPC (Engineering – Procurement 
– Construction) και της Ενέργειας. Ως υπεύθυνος βιομηχανικός Όμιλος επιδιώκει την αέναη εφαρμογή της επιχειρηματικής αρι-
στείας εξισορροπώντας την οικονομική με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Όμιλος ξεχωρίζει σήμερα για το μοναδικό εργοδοτικό μοντέλο σύγχρονης αντίληψης, το κοινωνικό του πρόσωπο, τους καινο-
τόμους μηχανισμούς ανάπτυξης, τις στρατηγικές επενδύσεις σε καινοτόμες λύσεις εκσυγχρονισμού και τη συνεχή εδραίωσή του 
στις διεθνείς αγορές της παγκόσμιας οικονομίας. Το 2016 ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ προχώρησε σε μία στρατηγική συγχώνευση 
όλων των θυγατρικών του εταιρειών σε ένα σχήμα, κίνηση  που πιστοποιεί την αδιάκοπη επιχειρηματική αναζήτηση για πρόοδο, 
εξέλιξη και ανάπτυξη.

Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων 
Η εξαγορά της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, στις αρχές του 2005, έθεσε τις βάσεις για τη νέα εποχή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ενισχύο-
ντας την ήδη σημαντική εμπορική παρουσία του Ομίλου στο κλάδο της Μεταλλουργίας με την είσοδο και στη βιομηχανική παρα-
γωγή. Σήμερα, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ είναι ο μεγαλύτερος καθετοποιημένος παραγωγός αλουμινίου και αλουμίνας στην 
Ευρώπη και μια από τις υγιέστερα αναπτυσσόμενες βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣ-
ΤΟΜΟΝ, η διεθνής επιχειρηματική της δραστηριότητα αποτελεί κινητήρια δύναμη για την εθνική οικονομία, αλλά και την ελληνική 
περιφέρεια. Σήμερα η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ συμπληρώνει 50 χρόνια λειτουργίας και 10 χρόνια ελληνικής αναπτυξιακής 
πορείας, με επενδύσεις που ξεπέρασαν τα 600€ εκ. για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και την ανάπτυξη της 
παραγωγής και της παραγωγικότητας του εργοστασίου. Πρόκειται μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχουν πραγματοποι-
ηθεί στην Ελλάδα από ιδιώτη τα τελευταία χρόνια και καθιστούν διεθνή δύναμη την ιστορικότερη βιομηχανία της χώρας.

 
  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Εδραιώνουμε, σε διεθνές επίπεδο τα προϊόντα της ελληνικής μεταλλουργικής βιομηχανίας»  

Από το 1960 μέχρι σήμερα, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ παραμένει ένας από τους ισχυρούς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανί-
ας και παραγωγός του 15% της συνολικής παραγωγής αλουμίνας στην Ευρώπη με ετήσια δυναμικότητα παραγωγής που ξεπερνά 
τους 182.000 τόνους σε αλουμίνιο και τους 820.000 τόνους σε αλουμίνα. Στο εργοστασιακό συγκρότημά της εταιρείας στον Αγ. 
Νικόλαο Βοιωτίας εφαρμόζονται παραγωγικές και εμπορικές πρακτικές εφάμιλλες των κορυφαίων μεταλλουργικών βιομηχανιών 
παγκοσμίως.

Βασικά Μεγέθη 2015 2016

Κύκλος εργασιών (εκ. €) 1.383,0 1.246,1

EBITDA (εκ. €) 234,4 222,4

Καθαρά κέρδη (εκ. €) 47,6 34,2

Άμεσα & Έμμεσα εργαζόμενοι 2.785 2.817

Κοινωνικό προϊόν (εκ. €) 562,3 601,8

Προμηθευτές 4.808  5.002 

Βιομηχανικές μονάδες παραγωγής & μονάδες ΑΠΕ 21  25 

Ενεργειακό χαρτοφυλάκιο από θερμικές μονάδες σε λειτουργία (MW)  1.215,0  1.215,0 

Ενεργειακό χαρτοφυλάκιο Α.Π.Ε. σε λειτουργία (MW) 67 130

Ταυτότητα Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
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  ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ

Η ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ελλάδα και την Ευρώπη με ετήσια πα-
ραγωγή που ανέρχεται σε 650.000 τόνους. Τα εργοτάξια της εταιρείας, που προμηθεύουν με βωξίτη την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, βρίσκονται στην περιοχή της Άμφισσας.

2015 2016

Κύκλος εργασιών ( εκ. €) 549,4 447,9

Άμεσα & έμμεσα εργαζόμενοι 1.461 1.421

Παραγωγή Αλουμίνας (τον.) 806.500 820.800

Παραγωγή Αλουμινίου (τον.) 179.993 181.189

Αριθμός δυστυχημάτων1 0 0

Δείκτης συχνότητας ατυχημάτων2 0,21 0,21

Ειδικές εκπομπές CO2 (t CO2 /t παραγωγής Αλουμινίου) 14,57  15,32 

Ενεργειακή ένταση προϊόντος (Gj3/t παραγωγής Αλουμινίου) 53,9 53,7

2015 2016

Άμεσα & έμμεσα εργαζόμενοι 217 222

Παραγωγή Βωξίτη (τον.) 649.365 629.742

Αριθμός δυστυχημάτων1 0 0

Δείκτης συχνότητας ατυχημάτων2 1,07 0

Ειδικές εκπομπές  CO2
(t  CO2/t παραγωγής Βωξίτη) 0,012 0,018

Ενεργειακή ένταση προϊόντος
(Gj3/t παραγωγής Βωξίτη) 0,104 0,100

Ποσοστό εκμεταλεύσιμης γης που έχει αποκατασταθεί 80,04% 80,04%

1Άμεσα εργαζόμενοι. / 2Άμεσα εργαζόμενοι/ 200.000 ώρες εργασίας. / 3Μικτή κατανάλωση Φυσικού αερίου  & Ηλεκτρικής ενέργειας.

1Άμεσα εργαζόμενοι. / 2Άμεσα εργαζόμενοι/ 200.000 ώρες εργασίας. / 3Μικτή κατανάλωση Φυσικού αερίου & Ηλεκτρικής ενέργειας.

Υλοποιώντας ένα μακρόπνοο επενδυτικό πλάνο, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ενδυναμώνει τη διαχρονικά ισχυρή μεταλ-
λουργική βιομηχανία της χώρας και εξασφαλίζει το παρόν και το μέλλον της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, που, χάρη 
και στη διεθνή επιχειρηματική της δραστηριότητα, συνιστά κινητήρια δύναμη για την εθνική οικονομία αλλά και την 
ελληνική περιφέρεια.
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Τομέας Κατασκευαστικών Έργων EPC 

  METKA

«Διαπρέπουμε στην κατασκευή μεγάλων ενεργειακών έργων EPC σε ταχύτατα αναπτυσσόμενες διεθνείς αγορές»  

Με έτος ίδρυσης το 1962 στη Ν. Ιωνία Βόλου, η ΜΕΤΚΑ αποτελεί σήμερα κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως σε κατασκευές έργων 
ΕPC (Engineering - Procurement - Construction), αναλαμβάνοντας την υλοποίηση ολοκληρωμένων ενεργειακών μονάδων μεγάλης 
κλίμακας, από τη μελέτη και προμήθεια μέχρι την κατασκευή και θέση σε λειτουργία των μονάδων αυτών.

Η εταιρεία ειδικεύεται στην κατασκευή ολοκληρωμένων μονάδων παραγωγής ενέργειας που αξιοποιούν το πλήρες εύρος των τε-
χνολογιών θερμικής ηλεκτροπαραγωγής (συνδυασμένου κύκλου, συμπαραγωγής και απλού κύκλου), υδροηλεκτρικών μονάδων, 
καθώς και φωτοβολταϊκών και υβριδικών μονάδων μεγάλης κλίμακας. 

Σήμερα, η ΜΕΤΚΑ επικεντρώνεται στην εξυπηρέτηση των ενεργειακών αναγκών διεθνών αγορών, με έργα σε εξέλιξη στην Ευρώ-
πη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Παράλληλα, η ΜΕΤΚΑ διαθέτει ισχυρή βιομηχανική παραγωγική βάση και εμπειρία πολλών δεκαετιών στην παραγωγή μηχανολο-
γικών εξαρτημάτων και εξοπλισμού υψηλής προστιθέμενης αξίας, επιτρέποντάς της να εξυπηρετεί πληθώρα πελατών παγκοσμί-
ως καθώς και να κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, το εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης το οποίο διαθέτει η εταιρεία, διευρύνει τις δυνατότητές της για συμμετοχή σε ευρύ 
φάσμα δημοσίων έργων στην εγχώρια αγορά.

Η ΜΕΤΚΑ είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1973 και η μετοχή της περιλαμβάνεται στη σύνθεση του δείκτη FTSE/
ATHEX Large Cap Index, ο οποίος παρακολουθεί τις 25 εισηγμένες εταιρείες με την μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση.

Τομέας Ενέργειας 
Μέσα στην τελευταία δεκαετία, ο Όμιλος  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εδραιώθηκε ως ο σημαντικότερος ανεξάρτητος παραγωγός ενέργειας 
στην Ελλάδα, υλοποιώντας ένα πρόγραμμα επενδύσεων €1 δισ. και πρωτοστατώντας στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, 
μιας αγοράς που ανοίγει σημαντικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία και τις επιχειρήσεις.

Μέσω συνεργειών με τη ΜΕΤΚΑ και τη M&M Gas, ο Όμιλος διαθέτει ένα διευρυμένο φάσμα δραστηριοποίησης στην ενέργεια, 
που εκτείνεται από την κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής ως την προμήθεια φυσικού αερίου και την έγχυση ηλεκτρισμού 
στο δίκτυο. Το 2016, το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου ανήλθε σε 1.215 ΜW από θερμικές μονάδες παραγωγής ενέργειας 
και σε περισσότερα από 130MW από ενεργειακά πάγια στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ενώ παράλληλα 
εκτελείται κανονικά το πρόγραμμα επενδύσεων σε νέες μονάδες Α.Π.Ε. 

2015 2016

Κύκλος εργασιών ( εκ. €) 668,0 438,5

Άμεσα & έμμεσα εργαζόμενοι 703 702

Ανεκτέλεστο έργων EPC (δισ. €) 1,2 1,0

Αριθμός δυστυχημάτων1 0 0

Δείκτης συχνότητας ατυχημάτων2 0 0,21

Ειδικές εκπομπές CO2 (t CO2/tκατεργασμένου μετάλλου) 4,94 4,41

Ενεργειακή ένταση προϊόντος (Gj/t κατεργασμένου μετάλλου) 17,0 15,4

1Άμεσα εργαζόμενοι.. / 2Άμεσα εργαζόμενοι/ 200.000 ώρες εργασίας. / 3Μικτή κατανάλωση Φυσικού αερίου & Ηλεκτρικής ενέργειας.
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  PROTERGIA 

«Πρωτοπορούμε με επενδύσεις που χαράσσουν το ενεργειακό μέλλον της Ελλάδας»

H Protergia αποτελεί τη ναυαρχίδα του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στον τομέα της παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής 
ενέργειας, συγκεντρώνοντας τη διαχείριση των ενεργειακών παγίων και δραστηριοτήτων του Ομίλου. Έχει επενδύσει 
σε σύγχρονες μονάδες παραγωγής ενέργειας και διαθέτει ένα ενεργειακό χαρτοφυλάκιο που ξεπερνά το 13,5% του 
εγκατεστημένου συμβατικού παραγωγικού δυναμικού της χώρας. Φιλοσοφία της Protergia στη λιανική αγορά ηλε-
κτρικού ρεύματος, είναι η παροχή ανταγωνιστικών χρεώσεων, ξεκάθαρου τρόπου τιμολόγησης και επιβράβευση των 
πελατών της ενώ το όραμα της είναι να γίνει η κορυφαία σε υπευθυνότητα και αξιοπιστία καθετοποιημένη εταιρεία 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, δημιουργώντας διαχρονική αξία για τους πελάτες της και προοπτική για την 
κοινωνία.

  M&M Gas

Η M&M GAS Co S.A έχει συσταθεί από τους Ομίλους ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και MOTOR OIL το 2010 και δραστηριοποιείται 
στην προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου (υγροποιημένου ή μη). Κατά τη σύστασή της, η εταιρεία έθεσε τις βάσεις 
για την απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς φυσικού αερίου, πραγματοποιώντας την πρώτη στα ελληνικά χρονικά 
εισαγωγή ιδιωτικού φορτίου υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ). Από 1η Ιανουαρίου 2016 η Μ&Μ Gas εδραίωσε 
την θέση της ανάμεσα στους κύριους προμηθευτές φυσικού αερίου στην χώρα, με την απρόσκοπτη διάθεση φυσι-
κού αερίου σε ανταγωνιστικές τιμές στους συνεργάτες της. Κατά τη διάρκεια του έτους, που αποτελεί και το πρώτο 
ολοκληρωμένο ημερολογιακό έτος εμπορικής δραστηριότητας κατόπιν της σταδιακής ενεργειακής απελευθέρωσης, 
διατέθηκαν στους τελικούς βιομηχανικούς καταναλωτές περίπου 400.000 MWh φυσικού αερίου σε ολόκληρη την 
Ελλάδα. Ταυτόχρονα με την εμπορική της δραστικότητα εντός συνόρων, η εταιρεία επεκτάθηκε και σε διασυνοριακές 
συναλλαγές μέσω του Διασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας – Βουλγαρίας. Ήδη από τον Ιούλιο η Μ&Μ Gas πραγματοποί-
ησε την πρώτη εξαγωγή ποσοτήτων φυσικού αερίου μέσω αγωγών που έγινε ποτέ από την Ελλάδα προς Βουλγαρία, 
ενώ από τον Σεπτέμβρη μέχρι και το τέλος του έτους προχώρησε σε εισαγωγή περίπου 30.000 MWh φυσικού αερίου 
ως ο πρώτος ιδιώτης εισαγωγέας στην ελληνική αγορά.

2015 2016

Κύκλος εργασιών ( εκ. €) 187,1 363,8

Άμεσα & έμμεσα εργαζόμενοι 202 269

Ενεργειακό χαρτοφυλάκιο (MW) 1.215 1.215

Χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ σε λειτουργία (MW) 67 130

Μερίδιο στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού1 1,02% 2,69%

Αριθμός δυστυχημάτων2 0 0

Δείκτης συχνότητας ατυχημάτων3 0 0,44

Ειδικές εκπομπές CO2 (t CO2 /TJ παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) 93,85 95,02

Ενεργειακή ένταση προϊόντος (Tj4/Tj παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) 1,87 1,89

1Επίσημα στοιχεία ΛΑΓΗΕ Δεκέμβριος 2016. / 2Άμεσα εργαζόμενοι. / 3Άμεσα εργαζόμενοι/ 200.000 ώρες εργασίας. / 4Κατανάλωση Φυσικού αερίου.





Ετήσια Οικονομική Έκθεση
της χρήσης από

1η Ιανουαρίου έως
31η Δεκεμβρίου 2016  

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

Οι
   1. Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος  
   2. Ιωάννης Μυτιληναίος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
   3. Γεώργιος Κοντούζογλου, Μέλος  του Διοικητικού Συμβουλίου και  Εντεταλμένος Σύμβουλος                                      

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ
εξ’ όσων γνωρίζουμε: 
α. οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για 
τη χρήση 1.1.2016 έως 31.12.2016, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν 
κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της 
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται 
στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο
και
β. Η συνημμένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση 
της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται 
στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και 
αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Μαρούσι, 27 Μαρτίου 2017

Οι βεβαιούντες

Ευάγγελος Μυτιληναίος

Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος

Ιωάννης Μυτιληναίος

Αντιπρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Κοντούζογλου

Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου και

Εντεταλμένος Σύμβουλος





Ετήσια Έκθεση
του Διοικητικού

Συμβουλίου
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην χρονική 
περίοδο της χρήσεως 2016. Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με 
τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, του νόμου 3556/2007 
(Φ.Ε.Κ. 91Α/30.4.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως την Απόφαση με αριθμό 7/448/11.10.2007 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Στη παρούσα έκθεση περιέχονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εται-
ρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – Όμιλος Επιχειρήσεων» (στο εξής η «Εταιρεία») και 
των θυγατρικών και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών (στο εξής από κοινού 
με την εταιρεία ο «Όμιλος») για τη χρήση 2016 και περιγράφονται σημαντικά 
γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στην περίοδο αυτή και η επίδρασή τους στις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυ-
νοι και αβεβαιότητες που οι εταιρείες του Ομίλου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν 
το επόμενο έτος και τέλος παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές μεταξύ της  
Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων.

Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2016 -
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

To 2016 η Ελληνική Οικονομία συνέχισε να εμφανίζει σημάδια αξιοσημείωτης 
αντοχής, καθώς στο Ά Εξάμηνο του έτους η ύφεση ήταν ηπιότερη των προβλέ-
ψεων ενώ το ΑΕΠ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο σε ετήσια βάση. Παράλληλα 
σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία το πρωτογενές πλεόνασμα δια-
μορφώθηκε στο 2% του ΑΕΠ ξεπερνώντας τους στόχους που είχαν τεθεί.

Μετά από μία παρατεταμένη περίοδο ύφεσης και στασιμότητας, η ελληνική 
οικονομία βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής όσον αφορά στην 
επαναφορά της σε αναπτυξιακή πορεία και την ενίσχυση της απασχόλησης. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επαλήθευση των επίσημων προβλέψεων για 
ανάπτυξη 2,5% το 2017 αποτελεί ασφαλώς το κλείσιμο της 2ης αξιολόγησης και 
η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης που έχει πληγεί καίρια ιδιαίτερα μετά την 
επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων το καλοκαίρι του 2015.

Συγκεκριμένα παρά τις ευοίωνες προβλέψεις για το 2017 παραμένουν σημαντι-
κοί κίνδυνοι τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό πεδίο που ενδέχεται να 
επηρεάσουν αρνητικά τις οικονομικές προοπτικές το επόμενο διάστημα. Στην 
Ελλάδα η περιοριστική δημοσιονομική πολιτική και η αυξημένη φορολόγηση 
επιδρούν αρνητικά στις οικονομικές επιδόσεις ενώ παραμένει σε εκκρεμότη-
τα το κρίσιμο πρόβλημα της ρύθμισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στο 
διεθνές πεδίο η γενικευμένη γεωπολιτική αστάθεια, το προσφυγικό, η άνοδος 
του ευρωσκεπτικισμού και πιθανοί κλυδωνισμοί που ενδέχεται να επιφέρει η 
διαδικασία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από τη ΕΕ αποτελούν εστίες 
έντονου προβληματισμού. Παράλληλα η ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου 
και η επαναφορά του πληθωρισμού πάνω από το στόχο του 2% ενδέχεται να 
οδηγήσει την ΕΚΤ σε σταδιακή απόσυρση των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης.

Αναγνωρίζοντας τις παραπάνω προκλήσεις, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ προχωρά 
με γοργούς ρυθμούς την διαδικασία του εταιρικού μετασχηματισμού η οποία 
θα απλοποιήσει την εταιρική δομή και θα επιφέρει σημαντικές συνέργειες προς 
όφελος του Ομίλου και των μετόχων. Παράλληλα ο Όμιλος παραμένει έντονα 
εξωστρεφής, πρωταγωνιστεί στο άνοιγμα της εγχώριας αγοράς ενέργειας, ενι-
σχύει την ανταγωνιστικότητα του Τομέα Μεταλλουργίας και ταυτόχρονα προω-
θεί τη διείσδυση της ΜΕΤΚΑ σε νέες διεθνείς αγορές με αυξημένες ενεργειακές 
ανάγκες.

Τομέας Μεταλλουργίας και Μεταλλείων

Το 2016, οι τιμές του Αλουμινίου ανέκαμψαν σταδιακά από τα πολυετή χαμηλά 
που καταγράφηκαν στο Α’ Τρίμηνο του έτους κλείνοντας τη χρονιά υψηλότερα 
από τα $1,700/τν. (ετήσια επίδοση +12,4%).

Εξετάζοντας το σύνολο του 2016 η μέση τιμή Αλουμινίου στο LME διαμορφώθη-
κε στα $1,1610/τν. παρουσιάζοντας μείωση -4,1%  σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος. 

Παράλληλα, τα premia των προϊόντων Αλουμινίου 
μετά τη σταδιακή αποκλιμάκωση από τα υψηλά 
του Α’ τριμήνου του 2015 κυμάνθηκαν σε σημαντι-
κά χαμηλότερα επίπεδα για όλο το 2016 σε σχέση 
με τα αντίστοιχα του 2015, ενώ η μέση ισοτιμία €/$ 
παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 1,10. Αξιοση-
μείωτη ήταν η ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ έναντι 
των περισσότερων νομισμάτων στο Δ’ Τρίμηνο του 
2016, όταν η ισοτιμία με το Ευρώ διαμορφώθηκε σε 
επίπεδα χαμηλότερα του 1,05. 

Τα θεμελιώδη του κλάδου παρέμειναν ισχυρά και 
η ζήτηση για το 2016 συνέχισε να αναπτύσσεται με 
υψηλούς ρυθμούς (αύξηση μεγαλύτερη του 5,0% 
το 2016) προσεγγίζοντας τους 60εκ. τόνους καθώς 
δεν επιβεβαιωθήκαν οι ανησυχίες για σημαντική 
επιβράδυνση των αναδυόμενων οικονομιών και ιδι-
αίτερα της Κίνας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος εκμεταλλεύεται  τα 
υψηλά περιθώρια κερδοφορίας που εξασφαλίζουν 
οι τρέχουσες συνθήκες στον κλάδο και παράλληλα 
παραμένει προσηλωμένος στον αυστηρό έλεγχο 
του κόστους μέσω της υλοποίησης του νέου προ-
γράμματος «The Best». 

Τομέας Κατασκευών (ΕPC) 

Παράλληλα με την εκτέλεση συμβολαιοποιημένων 
έργων, ο Όμιλος εξακολούθησε να διευρύνει τις 
δραστηριότητές του στην Υποσαχάρια Αφρική και 
σε άλλες αναπτυσσόμενες αγορές που αντιμετω-
πίζουν αυξημένες ανάγκες για εγκατάσταση νέων 
μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Αξιοσημείωτη συμβολή στις επιδόσεις του Ομίλου 
κατά την περίοδο αναφοράς είχε η δραστηριότητα 
της θυγατρικής εταιρείας ΜΕΤΚΑ EGN, που εστι-
άζει σε έργα αξιοποίησης ηλιακής ενέργειας (φω-
τοβολταϊκά) σε διεθνές επίπεδο. Το γεγονός αυτό 
αντανακλά τα οφέλη της στρατηγικής διεύρυνσης 
των δραστηριοτήτων της θυγατρικής εταιρείας 
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. στον κλάδο των ΑΠΕ. 

Οι κυριότεροι παράγοντες που συντέλεσαν στην 
ανωτέρω πορεία του Ομίλου, είναι:

α) Το έργο  «ολοκληρωμένη μελέτη, προμήθεια και 
κατασκευή (EPC), καθώς και η λειτουργία και συ-
ντήρηση (O&M) σταθμού παραγωγής ενέργειας με 
χρήση ηλιακών φωτοβολταϊκών τεχνολογιών (solar 
PV) ισχύος 57MW, στο Πουέρτο Ρίκο» συμβατικού 
τιμήματος $ 94,5 εκ. που στην τρέχουσα χρήση κα-
τέγραψε κύκλο εργασιών ύψους € 81,94 εκ.

β) Το έργο «Κατασκευή υπολειπομένων έργων υπο-
δομής, σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης, τηλεπικοι-
νωνιών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
σηράγγων για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο 
- Ροδοδάφνη» συμβατικού τιμήματος € 227 εκ., που 
στην τρέχουσα χρήση κατέγραψε κύκλο εργασιών 
ύψους € 65,02 εκ.

γ) Το έργο «Κατασκευή και θέση σε λειτουργία 
Σταθμού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 724 MW» 
στο Deir Azzour της Συρίας, συμβατικού τιμήματος 
€ 687 εκ. , που στην τρέχουσα χρήση κατέγραψε 
κύκλο εργασιών ύψους € 63,1 εκ.
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Α. Κύκλος Εργασιών 

δ) Το έργο  « Κατασκευή και θέση σε λειτουργία Σταθμού Ηλεκτρικής 
Ενέργειας Ισχύος 701 MW» στο Deir Ali της Συρίας, συμβατικού τιμή-
ματος € 718 εκ., που στην τρέχουσα χρήση κατέγραψε κύκλο εργα-
σιών ύψους € 41,2 εκ.

ε) Το έργο «Κατασκευή Θερμικής Ενεργειακής Μονάδας  Ισχύος 
1250 MW» στο Ιράκ, συμβατικού τιμήματος $ 567,7 εκ., που στην τρέ-
χουσα χρήση κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους € 38,03 εκ.

στ) Το έργο «Μελέτη, Προμήθεια και κατασκευή (EPC) Σταθμού Πα-
ραγωγής Ενέργειας ισχύος 250 MW» στην Γκάνα συμβατικού τιμήμα-
τος  $ 360 εκ., που στην τρέχουσα χρήση κατέγραψε κύκλο εργασιών 
ύψους € 28,42 εκ.

ζ) Το έργο «Κατασκευή και παράδοση 44 semi-trailers και 34 launcher 
platforms αντιπυραυλικών αμυντικών συστημάτων τύπου Patriot» για 
την αγορά της Μέσης Ανατολής, συμβατικού τιμήματος $ 38,5 εκ. 
που στην τρέχουσα χρήση κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους € 15,5 
εκ.

η) Η εκτέλεση της σύμβασης για τη κατασκευή και παράδοση 42 
semi-trailers και 36 launcher platforms αντιπυραυλικών αμυντικών 
συστημάτων τύπου Patriot για την αγορά της Μέσης Ανατολής, συμ-
βατικού τιμήματος $ 37,9 εκ. που στην τρέχουσα χρήση κατέγραψε 
κύκλο εργασιών ύψους € 12,3 εκ.

Τομέας Ενέργειας

Στην εγχώρια αγορά ενέργειας, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας συνε-
χίζει να επηρεάζεται αρνητικά από την αδύναμη πορεία της ελληνικής 
οικονομίας. Συγκεκριμένα το 2016 η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέρ-
γειας κατέγραψε οριακή μείωση 0,3% παρά τη σαφή βελτίωση στο 
Δ’ Τρίμηνο και ιδιαίτερα το Δεκέμβριο (αύξηση 6,7%) που συνδέεται 
κυρίως με την εξέλιξη των κλιματολογικών συνθηκών. 

Όσον αφορά στο μείγμα παραγωγής, η παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη περιορίστηκε για 
πρώτη φορά χαμηλότερα από τις 15 TWhrs με το 
ποσοστό συμμετοχής 29,1% από 37,8% το 2015. 
Η μείωση αυτή υπερκαλύφθηκε από την κατακό-
ρυφη αύξηση (+71%) της παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από μονάδες με καύσιμο ΦΑ. Είναι ενδει-
κτικό ότι η συμμετοχή του ΦΑ διαμορφώθηκε στο 
24,4% από 14,1% το 2015. Αύξηση παρουσίασε η 
παραγωγή από ΑΠΕ (+8,5%) ενώ μειωμένη ήταν  η 
υδροηλεκτρική παραγωγή και οι καθαρές εισαγω-
γές κατά 10,2% και 8,46% αντίστοιχα.

Συνέπεια των παραπάνω εξελίξεων, ήταν η περαι-
τέρω μείωση της μέσης Οριακής Τιμής Συστήματος 
(ΟΤΣ) που υποχώρησε στα €42,9 (-17,5% σε σχέ-
ση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 
έτους).

Σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς λιανικής η συμ-
μετοχή των ιδιωτών προμηθευτών αυξήθηκε σε 
9,7% από 5,4% στο τέλος του 2015. 

 Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος το 2016  ενίσχυσε 
σημαντικά την παρουσία του τόσο στην χονδρική 
όσο και στην λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 
Συγκεκριμένα το 2016 η PROTERGIA υπερδιπλασί-
ασε το μερίδιο της και κατέλαβε την 1η θέση ανάμε-
σα στους ιδιώτες προμηθευτές με ποσοστό 2,6%. 
Παράλληλα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας των 
μονάδων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 75% ξεπερνώ-
ντας τις 4 εκ. MWhrs που αντιστοιχεί στο 9,9% της 
εγχώριας παραγωγής έναντι 5,7% το προηγούμενο 
έτος.

Συγκεκριμένα, οι επιδράσεις στον κύκλο εργασιών 
καθώς και στη λειτουργική αλλά και καθαρή κερ-
δοφορία του Ομίλου κατά το 2016 σε σχέση με τη 
προηγούμενη χρήση έχουν ως εξής:

Ποσά σε εκ. € Ανάλυση Αποκλίσεων

Κύκλος Εργασιών 2015  1.382,9 

Επιδράσεις από:

Οργανική επίδραση Ισοτιμίας $/€  3,7 

Όγκο παραγωγής - πωλήσεων (11,0)

Τιμές και “πριμ” προϊόντων (44,0)

Διεθνείς Τιμές Μετάλλων (‘LME) (19,3)

Λοιπά -

Τομέας Ενέργειας  176,7 

Διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις -

Έργα (‘EPC) (211,9)

Πωλήσεις LNG (31,0)

Κύκλος Εργασιών 2016  1.246,1 
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Β. EBITDA Ομίλου

Γ. Καθαρή Κερδοφορία Ομίλου μετά από δικαιώματα μειοψηφίας

Ποσά σε εκ. € Ανάλυση Αποκλίσεων

EBITDA Ομίλου 2015  234,4 

Επιδράσεις από:

Οργανική επίδραση Ισοτιμίας $/€  3,4 

Πετρέλαιο + Φυσικό Αέριο + Ατμός  15,7 

LNG  0,2 

Όγκο παραγωγής - πωλήσεων (1,4)

Τιμές και “πριμ” προϊόντων (42,5)

Λοιπά έξοδα παραγωγής & Πρώτες Ύλες  12,9 

Διεθνείς Τιμές Μετάλλων (‘LME) (18,9)

Έργα (‘EPC) (40,8)

Τιμές ηλεκτρικής ενέργειας  16,9 

Διοικητικά έξοδα  1,4 

Τομέα Ενέργειας  43,0 

Διακοπτόμενες εκμεταλλεύσεις (1,9)

EBITDA Ομίλου 2016  222,4 

Ποσά σε εκ. € Ανάλυση Αποκλίσεων

Καθαρά Αποτελέσματα μετά από Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 2015  47,5 

Επιδράσεις από:

Λειτουργικά Αποτελέσματα μετά από αποσβέσεις 
(EBIT) (26,0)

Καθαρά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 
(Έξοδα-Έσοδα)  2,3 

Μερίδιο σε αποτελέσματα συγγενών  0,2 

Δικαιώματα Μειοψηφίας  1,1 

Μη συνεχιζομενες δραστηριότητες  2,1 

Φόρους  7,0 

Καθαρά Αποτελέσματα μετά από Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 2016  34,2 
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Οι παραπάνω δείκτες για το 2016 σε σύγκριση με 
το 2015 κινήθηκαν ως εξής:

EBITDA και EVA σε χιλ.€.  

ROCE 2015*: Ο δείκτης ROCE έχει αναπροσαρμο-
στεί λόγω αναδιάρθρωσης του δανεισμού του Ομί-
λου την 31/12/2015.

ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 

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

• Την 31/12/2014 έληξε η ισχύς του μεταβατικού 
μηχανισμού διασφάλισης επάρκειας ισχύος. Για τον 
νέο μεταβατικό μηχανισμό αποζημίωσης ευελιξίας, 
με προβλεπόμενη ισχύ από 1/1/2015, παρότι είχαν 
ολοκληρωθεί, από τον Ιανουάριο 2015, όλες οι δια-
δικασίες δημόσιας διαβούλευσης τα τελευταία στοι-
χεία από την πλευρά της Ελλάδας προς τη Γενική 
Διεύθυνση Ανταγωνισμού (Γ.Δ.Α.) της Ε.Ε. πήγαν 
με μεγάλη καθυστέρηση (Σεπτέμβριος 2015), με 
αποτέλεσμα να παρέλθει ο χρόνος που απαιτείτο 
για τη θέση σε ισχύ του μηχανισμού για τη χρήση 
του 2015. Συνεπεία αυτού, τα λειτουργικά αποτελέ-
σματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελε-
σμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου Μυ-
τιληναίος για τη χρήση 2015 εμφανίζονται μειωμένα 
κατά το ποσό των 44εκ € περίπου.

Ο Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελι-
ξίας θεσπίστηκε τελικά νομοθετικά και τέθηκε σε 
εφαρμογή από την 1.5.2016, σε συνέχεια της υπ’ 
αριθ. C (2016) 1791 final εγκριτικής απόφασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (31.3.2016), με το άρθρο 
150 του ν. 4389/2016 κατ’ εφαρμογή των οριζομέ-
νων στο 3ο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας και των Θεσμών, όπως αυτό 
ενσωματώθηκε στο ν. 4336/2015.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια διάταξη, η δι-
άρκεια του μηχανισμού ορίζεται σε δώδεκα (12) 
μήνες, δηλ. έως την 30.4.2017 (πλην αν νωρίτερα 
τεθεί σε εφαρμογή ο μόνιμος μηχανισμός διασφά-
λισης επάρκειας ή και ευελιξίας του Συστήματος 
Ηλεκτρικής Ενέργειας). 

Το Μοναδιαίο Τίμημα Πληρωμής Ισχύος, δηλ. η 
αμοιβή που καταβάλλεται από τον Διαχειριστή του 
Συστήματος προς τους Επιλεγέντες Παραγωγούς 
έχει καθοριστεί νομοθετικά σε σαράντα-πέντε χιλι-
άδες (45.000) ευρώ/MW διαθέσιμης ισχύος για το 
ανωτέρω χρονικό διάστημα, και με ανώτατο όριο 
καταβολής τα δεκαπέντε(15) εκατομμύρια ευρώ 
ανά επιλέξιμη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής.

Ο Όμιλος έχει την πολιτική να αξιολογεί τα αποτελέσματα και την 
απόδοση του σε μηνιαία βάση εντοπίζοντας έγκαιρα και αποτελεσμα-
τικά αποκλίσεις από τους στόχους και λαμβάνοντας αντίστοιχα διορ-
θωτικά μέτρα. Ο Όμιλος μετράει την αποδοτικότητα του κάνοντας 
χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης που χρησιμοποιού-
νται διεθνώς:

-EBITDA (Operating Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation & Amortization) - «Λειτουργικά αποτελέσματα 
προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
συνολικών αποσβέσεων»:  Ο Όμιλος ορίζει το μέγεθος «EBITDA 
Ομίλου» ως τα κέρδη/(ζημιές) προ φόρων προσαρμοσμένα για χρη-
ματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα, για συνολικές απο-
σβέσεις (ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων) 
καθώς και για τις επιδράσεις ειδικών παραγόντων όπως το μερίδιο 
στα λειτουργικά αποτελέσματα συγγενών όταν αυτές δραστηριοποι-
ούνται σε έναν από τους Επιχειρηματικούς Τομείς δραστηριότητας 
του, αλλά και τις επιδράσεις απαλοιφών που πραγματοποιούνται σε 
συναλλαγές με τις προαναφερόμενες συγγενείς εταιρείες.

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

- ROE (Return on Equity) – «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»: 
Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη μετά από φόρους και μετά από Δικαιώ-
ματα μειοψηφίας με τα ‘Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 
της Μητρικής.

- EVA (Economic Value Added) – «Προστιθέμενη οικονομική 
αξία»: Το μέγεθος αυτό υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τα συνο-
λικά απασχολούμενα κεφάλαια με τη διαφορά (ROCE – Κόστος Κε-
φαλαίου) και αποτελεί το ποσό κατά το οποίο αυξάνεται η οικονομική 
αξία της εταιρείας. Ο Όμιλος για να υπολογίσει το κόστος κεφαλαίου 
χρησιμοποιεί τον τύπο του WACC – «Μεσοσταθμικό κόστος κεφα-
λαίου». 

Το Μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου υπολογίζεται ως τη συμμετοχή 
των Ιδίων Κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια (Ίδια Κεφάλαια και 
Δανεισμός) επι την απόδοση των ίδιων κεφαλαίων* συν τη συμμε-
τοχή του Δανεισμού προς τα συνολικά κεφάλαια (Ίδια Κεφάλαια και 
Δανεισμός) επι το κόστος δανεισμού προσαρμοσμένο με τον συντε-
λεστή φόρου (λόγω εξοικονόμησης φόρων επι των τόκων που πλη-
ρώνονται).

όπου
E είναι τα ίδια κεφάλαια (equity capital)
D είναι ο δανεισμός (debt)
rE είναι η απόδοση των ίδιων κεφαλαίων (return on equity)
rD είναι το κόστος δανεισμού (return on debt)
Tc είναι ο συντελεστής φορολογίας (company tax rate)

*Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων υπολογίζεται με τη χρήση του 
“Capital Asset Pricing Model” (CAPM) και είναι ίση με τον δείκτη από-
δοσης ενός χρεογράφου απαλλαγμένο από κίνδυνο (risk-free) συν 
ασφάλιστρο κινδύνου (risk premium) πολλαπλασιασμένο με το συντε-
λεστή «βήτα», ήτοι του δείκτη που περιγράφει τη σχέση μεταξύ της 
μεταβλητότητας της μετοχής και της μεταβλητότητας της αγοράς 
(beta coefficient). 

2016 2015 Adj.

EBITDA  222.363  234.373 

ROCE 12,10% 13,83%

ROE 3,45% 5,09%

EVA  205.562  148.413 



18

Στις 18.7.2016 ολοκληρώθηκε η διαβούλευση που διενήργησε η Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού. Ρητώς προ-
βλέπεται στο νόμο ότι το έσοδο των επιλεγεισών μονάδων διασφαλίζεται από 
την εκκίνηση εφαρμογής του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξί-
ας, ήτοι από 1.5.2016, αλλά εισπράττεται από το χρόνο εγγραφής τους στο ως 
άνω «Μητρώο Ευέλικτων Μονάδων». Σημειώνεται ότι αν ο εν λόγω μηχανισμός 
είχε τεθεί σε εφαρμογή από την 1/1/2016, το EBITDA του Ομίλου θα ήταν αυξη-
μένο κατά 12,6εκ €.

• Με την από 30.05.2016 απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της θυγατρικής 
εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( ΑτΕ) (εφεξής η «Απορροφώσα Εται-
ρεία») και η μοναδική μέτοχος της Reycom, ενέκριναν κατ’ αρχήν την διασυ-
νοριακή συγχώνευση με την οποία προβλέπεται ότι η ΑτΕ θα απορροφήσει την 
Reycom και η Reycom θα πάψει να υφίσταται (εφεξής η «Διασυνοριακή Συγχώ-
νευση»)

Η Διασυνοριακή Συγχώνευση έχει σκοπό να ενισχύσει την Απορροφώσα Εται-
ρεία, προσφέροντας στην ΑτΕ την ευκαιρία να διαφοροποιήσει τις πηγές εσό-
δων της καθώς και την έκθεσή της στις τιμές χρηματιστηριακών εμπορευμάτων 
που σήμερα επικεντρώνεται στο Αλουμίνιο. Έχοντας την δυνατότητα παραγω-
γής Zn και Pb επιπλέον του Αλουμινίου, η Απορροφώσα Εταιρεία θα διαφορο-
ποιήσει τις πηγές εσόδων της σε χρονική στιγμή που το σημερινό προϊόν της 
(Αλουμίνιο) υφίσταται αυξημένη πίεση στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων. 
Συγχρόνως, η ΑτΕ θα είναι σε θέση να αποκτήσει πολύτιμη τεχνογνωσία στην 
ανακύκλωση αποβλήτων μεταλλουργίας επαυξάνοντας έτσι την βάση γνώσης 
της πάνω σε θέματα περιβαλλοντικής συμμόρφωσης σε όλες τις αγορές όπου 
δραστηριοποιείται.

Με την από 29.11.2016 απόφαση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 
εγκρίθηκε και ολοκληρώθηκε η Διασυνοριακή Συγχώνευση των δύο εταιρειών.

• Μακροπρόθεσμη Συμφωνία ΔΕΗ - ΑτΕ για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέρ-
γειας

Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑτΕ) προχώ-
ρησε την 20/10/2016 σε υπογραφή σύμβασης 7ετούς διάρκειας για την προ-
μήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ (2014 - 2020). Η συμφωνία αυτή είναι 
αποτέλεσμα εντατικών αλλά και πολύμηνων διαπραγματεύσεων των δύο μερών 
και κλείνει οριστικά την αντιπαράθεση ΔΕΗ – ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για 
την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Η συμφωνία μεταξύ άλλων προ-
βλέπει την προπληρωμή ποσού 100εκ € έναντι των παραδόσεων ηλεκτρικής 
ενέργειας για τις καταναλώσεις της περιόδου 1.7.2016 έως 30.6.2017. Το εν 
λόγω ποσό της προπληρωμής θα αποσβένεται τμηματικά κατά τη διάρκεια του 
συμβατικού έτους της προπληρωμής, δια της πλήρους εξόφλησης εκάστου μη-
νιαίου τιμολογίου του Προμηθευτή. Επίσης, η εν λόγω συμφωνία προβλέπει για 
τις καταναλώσεις της περιόδου από 1.7.2017 έως 30.6.2018, και για τα επόμενα 
συμβατικά έτη, (όπου συμβατικά έτη νοούνται οι ακόλουθες δωδεκάμηνοι πε-
ρίοδοι: 1.7.2016-30.6.2017,  1.7.2017-30.6.2018, 1.7.2018-30.6.2019, 1.7.2019-
30.6.2020. Ως συμβατικό εξάμηνο λήξης της Σύμβασης ορίζεται η περίοδος από 
1.7.2020 έως 31.12.2020), την προπληρωμή ποσού που αντιστοιχεί στο 30% της 
συνολικής χρέωσης του ανταγωνιστικού σκέλους ενέργειας και ισχύος, υπολο-
γιζομένου με βάση την κατανάλωση του εκάστοτε προηγούμενου συμβατικού 
έτους. Το ποσό της προπληρωμής θα αποσβένεται κατά τη διάρκεια του συμ-
βατικού έτους στο οποίο αυτό αφορά, επιμεριζόμενο ισόποσα στους δώδεκα 
μηνιαίους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του εν λόγω συμβατικού έτους. 
Τέλος, υπέρ της ΔΕΗ επίσης συμφωνήθηκε και ο τελευταίος εμπορικός όρος: 
σε περίπτωση αύξησης της μέσης ετήσιας τιμής του Αλουμινίου στο Χρηματι-
στήριο Μετάλλων του Λονδίνου πάνω από τα ισχύοντα κατά το χρόνο υπογρα-
φής της σύμβασης επίπεδα η ΔΕΗ θα λαμβάνει bonus στη τιμή της μεγαβατώ-
ρας. Σημειώνεται ότι για τιμές Αλουμινίου κάτω από τα επίπεδα αυτά, η ΔΕΗ δεν 
υφίσταται κανένα penalty.

• Τον Ιούνιο ανακοινώθηκε η στρατηγική συνεργασία του Ομίλου                             
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και του Ομίλου ΟΤΕ στο χώρο της λιανικής αγοράς.  Στο πλαίσιο 
αυτό, τα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ εμπλουτίζουν το χαρτοφυ-
λάκιο υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες τους με την προμήθεια ηλε-
κτρικού ρεύματος από την PROTERGIA, τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Παράλληλα, η 
PROTERGIA ενισχύει το δίκτυο σημείων πώλησης 
και προώθησης των προϊόντων της, καθώς θα δι-
ατίθενται σε κάθε γωνία της Ελλάδας μέσα από 
περισσότερα από 450 καταστήματα COSMOTE και 
ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 

• Νέο έργο της θυγατρικής εταιρείας ΜΕΤΚΑ 
Α.Ε. στην ΓΚΑΝΑ

Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβα-
σης με την Amandi Energy Limited, η οποία αφο-
ρά στη Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή (EPC) 
νέου σταθμού παραγωγής ενέργειας στην Γκάνα. 
Η σύμβαση υπεγράφη στο Λονδίνο, στις 11 Μαρτί-
ου 2016.  H ΜΕΤΚΑ, σε συνεργασία με την General 
Electric, έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου 
και τη θέση σε λειτουργία μιας μονάδας παραγω-
γής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου 200MW στο 
Takoradi. Η μονάδα θα κατασκευαστεί με τη δυνα-
τότητα λειτουργίας, τόσο με φυσικό αέριο, όσο και 
με ελαφρύ αργό πετρέλαιο, και θα χρησιμοποιήσει 
την πλέον προηγμένη έκδοση του δοκιμασμένου 
αεριοστρόβιλου 9Ε της General Electric. Η κατα-
σκευή του έργου θα ολοκληρωθεί σε 28 μήνες. Η 
αξία του συμβολαίου για τη ΜΕΤΚΑ ανέρχεται στα 
$174 εκατομμύρια περίπου.

• Στρατηγική συνεργασία της εταιρείας ΜΕΤΚΑ 
Α.Ε. με την International Power Supply (IPS)

Η METKA A.E. ανακοίνωσε τη συνεργασία με την 
International Power Supply (IPS), κατασκευάστρια 
του βραβευμένου συστήματος ηλεκτρικής ενέργει-
ας εκτός δικτύου (off-grid), Exeron.  Οι εφαρμογές 
off-grid (εκτός δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος) αντι-
προσωπεύουν ένα ταχέως αναπτυσσόμενο τμήμα 
της παγκόσμιας αγοράς παραγωγής ενέργειας, 
που βασίζεται στη συνεχή βελτίωση της τεχνολογί-
ας και των τιμών των ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
της αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες. Τον 
Δεκέμβριο του 2016 η METKA Α.Ε. έγινε στρατη-
γικός επενδυτής στην IPS, με μερίδιο 10%, μέσω 
αύξησης κεφαλαίου κατά 10 εκατ. ευρώ, δίνοντας 
στην εταιρεία τη δυνατότητα να επεκτείνει σημαντι-
κά την παραγωγική της ικανότητα, καθώς επίσης 
και να αναπτύξει περαιτέρω την ηγετική θέση της 
στην παγκόσμια αγορά των εφαρμογών ηλεκτρικής 
ενέργειας εκτός δικτύου (off-grid).  

• Την 14.12.2016 ανακοινώθηκε η απόφα-
ση των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών                   
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 
(στο εξής η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»), «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑ-
ΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
(στο εξής η «ΜΕΤΚΑ»), «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ-
ΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ» (στο εξής η «ΑτΕ»), «PROTERGIA 
AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (στο εξής η «Protergia») 
και «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (στο εξής η 
«Protergia Thermo») έναρξης της συγχώνευσης δι’ 
απορρόφησης της ΜΕΤΚΑ, της ΑτΕ, της Protergia 
και της Protergia Thermo από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.
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Μέσω του εν προκειμένω εταιρικού μετασχηματισμού θα απλοποι-
ήσει τη δομή του Ομίλου, ενώ θα καταλήξει σε επιχειρηματικές συ-
νέργειες τόσο σε λειτουργικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Η νέα 
ευέλικτη δομή θα επωφεληθεί από σημαντική μείωση του χρηματο-
οικονομικού κόστους, οικονομίες κλίμακας, βελτιστοποίηση των δια-
δικασιών προμήθειας, ομογενοποίηση και βελτίωση της αξιοποίησης 
του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και από την ανταλλαγή τεχνογνω-
σίας, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των διάφορων τμη-
μάτων της νέας οντότητας, με αποτέλεσμα την επίτευξη σημαντικών 
λειτουργικών συνεργειών. Το νέο, ευέλικτο και απλοποιημένο σχήμα 
θα παράσχει ενισχυμένη χρηματοοικονομική ευελιξία, καθιστώντας 
δυνατή τη διαφοροποίηση των ταμειακών ροών της νέας ενοποιημέ-
νης εταιρείας καθώς και την ενδυνάμωση του ισολογισμού της.  Με 
τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η βέλτιστη κατανομή κεφαλαίων 
σε επενδύσεις που θα προσφέρουν υψηλές αποδόσεις, ενισχυμένες 
από τη στιβαρή οικονομική ισχύ της νέας εταιρείας.

Ο σκοπούμενος εταιρικός μετασχηματισμός αναμένεται να έχει ολο-
κληρωθεί το αργότερο έως τις 30/08/2017, καθώς και να επιφέρει 
βραχυπρόθεσμα κέρδη και τη δημιουργία περαιτέρω αξίας για τους 
μετόχους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ανακοι-
νώθηκε η εκτίμηση των Διοικητικών Συμβουλίων της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
και της ΜΕΤΚΑ για τη σχέση ανταλλαγής, η οποία τελεί υπό την αί-
ρεση της εγκρίσεως της από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων 
έκαστης των συγχωνευόμενων εταιρειών. Ειδικότερα, οι μέτοχοι της 
ΜΕΤΚΑ προτείνεται να λάβουν 1 κοινή εισηγμένη μετά ψήφου μετο-
χή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ονομαστικής αξίας 0,97 ευρώ έκαστης, προς 
κάθε κοινή εισηγμένη μετά ψήφου μετοχή της ΜΕΤΚΑ που κατέχουν, 
ονομαστικής αξίας 0,32 ευρώ έκαστης.

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών, όπως ισχύει, η Απορροφώσα ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και η Απορρο-
φώμενη ΜΕΤΚΑ ανέθεσαν στις Nomura International Plc και Barclays 
Bank Plc αντίστοιχα, η τελευταία ενεργώντας δια της Επενδυτικής 
της Τράπεζας, τη διατύπωση γνώμης για το δίκαιο και εύλογο της 
προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής. Παράλληλα,  οι Συγχωνευόμε-
νες Εταιρίες ανέθεσαν από κοινού στους ορκωτούς ελεγκτές λογι-
στές κ.κ. Αντώνιο Α. Προκοπίδη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14511 και Δήμο Ν. 
Πιτέλη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14481, της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών «PKF 
Ευρωελεγκτική Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφι-
σίας αρ. 124, Τ.Κ. 11526, και είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο 
της παρ. 5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132 
τη σύνταξη έκθεσης για τη διαπίστωση της αξίας των περιουσιακών 
στοιχείων των Συγχωνευόμενων Εταιριών και την έκφραση γνώμης 
περί του δικαίου και εύλογου της προτεινόμενης σχέσης ανταλλα-
γής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 9 παρ.4 και 71 του κ.ν 
2190/1920. 

Η Lazard & Co. Limited (στο εξής η “Lazard”), διορίστηκε μοναδικός 
οικονομικός σύμβουλος της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ενώ η Eurobank Ergasias 
Α.Ε. θα ενεργεί ως Σύμβουλος Διαδικασίας (Process Advisor) ανα-
φορικά με την έκδοση των νέων μετοχών. Τέλος, η McKinsey & 
Company διορίστηκε ως σύμβουλος στρατηγικής προκειμένου να 
υποστηρίξει τη λειτουργική μετάβαση των συγχωνευόμενων εταιρει-
ών στο νέο σχήμα,.

Η συγχώνευση, όπως αποφασίστηκε καταρχήν από τα Διοικητικά 
Συμβούλια των μετασχηματιζόμενων εταιρειών, φέρει ως ημερομη-
νία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31.12.2016 και θα πραγματο-
ποιηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές, του 
ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του ν. 4438/2016, των άρθρων 69 -78 
του κ.ν. 2190/1920 και εν γένει της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας.

Κατ’  εφαρμογή των διεθνώς αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης: ήτοι, 
όσον αφορά στην έκθεση που παρέδωσε η Nomura International Plc 
στην Απορροφώσα, της αποτίμησης βάσει (α) των προεξοφλημένων 

ταμειακών ροών, (β) τιμής στόχου χρηματιστηρι-
ακών αναλυτών, (γ) των πολλαπλασίων συγκρί-
σιμων εταιρειών (trading multiples of comparable 
companies), (δ) πολλαπλάσιων αντίστοιχων συναλ-
λαγών (trading multiples of comparable transactions) 
και (ε) τεχνικών πολλαπλάσιων (technical multipes 
– trading and transaction multiples), όσον αφορά 
στην έκθεση που παρέδωσε η Barclays Bank Plc 
στην Απορροφώμενη, της αποτίμησης βάσει (α) των 
προεξοφλημένων ταμειακών ροών χωρίς χρέος 
(unlevered discounted cash flow valuation “UDCF”) 
και (β) των πολλαπλασίων συγκρίσιμων εταιρειών 
(trading multiples of comparable companies) και 
όσον αφορά στην έκθεση που παρέδωσαν οι ορκω-
τοί ελεγκτές λογιστές κ.κ. Αντώνιος Α. Προκοπίδης 
και Δήμος Ν. Πιτέλης, της εταιρείας Ορκωτών Ελε-
γκτών «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» της αξιολόγησης 
βάση (α) των προεξοφλημένων ταμειακών ροών 
και (β) των πολλαπλασίων συγκρίσιμων εταιρειών 
(trading multiples of comparable companies), και 
στη βάση των αντίστοιχων εκθέσεων των Nomura, 
Barclays και PKF, κρίθηκε ως δίκαιη και εύλογη η 
προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών της 
ΜΕΤΚA προς τις μετοχές της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ίση με 
1 προς 1. Ως εκ τούτου, η σχέση ανταλλαγής των 
μετοχών της METKA προς τις μετοχές ΜΥΤΙΛΗ-
ΝΑΙΟΣ, τις οποίες οι μέτοχοί της θα λάβουν λόγω 
της συγχώνευσης, συμφωνείται ως εξής: για κάθε 
μια (1) υφιστάμενη κοινή, ονομαστική μετά ψήφου 
μετοχή ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών του 
ευρώ (€0,32) έκαστη, της Απορροφώμενης ΜΕΤΚΑ, 
ο κύριος αυτής θα λάβει μια (1) κοινή, ονομαστική 
μετά ψήφου μετοχή, ονομαστικής αξίας ενενήντα 
επτά λεπτών του ευρώ (€0,97) επί του μετοχικού 
κεφαλαίου της Απορροφώσας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

ΙΙΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  -
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Α.  Προοπτικές για το 2017

Τομέας Μεταλλουργίας και Μεταλλείων

Στον τομέα της Μεταλλουργίας ο ρυθμός αύξησης 
της ζήτησης αλουμινίου σε παγκόσμιο επίπεδο ανα-
μένεται να παραμείνει ισχυρός το 2017, δρώντας 
υποστηρικτικά για τις τιμές του αλουμινίου. 

Οι εξελίξεις αναφορικά με την πορεία των ανα-
δυόμενων οικονομιών και ιδιαίτερα της Κίνας, το 
ενεργειακό κόστος,  η εξέλιξη της ισοτιμίας του 
δολαρίου ΗΠΑ αλλά και πιθανή ενίσχυση πολιτικών 
προστατευτισμού αναμένεται να αποτελέσουν τους 
βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν την πο-
ρεία του κλάδου το επόμενο διάστημα. 

Τα ισχυρά θεμελιώδη όπως αποτυπώνονται στην 
ανοδική πορεία των τιμών του Αλουμινίου το τε-
λευταίο διάστημα και η συνεχής προσήλωση στον 
αυστηρό έλεγχο τους κόστους παραγωγής από την 
πλευρά του Ομίλου δημιουργούν τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις για την επίτευξη ισχυρών οικονομι-
κών επιδόσεων το 2017.
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Τομέας ΕPC  

Για τον τομέα κατασκευών το 2017 αναμένεται να είναι έτος εξέλιξης και αξι-
οποίησης νέων ευκαιριών. Ο Όμιλος θα επιδιώξει την έγκαιρη εκτέλεση των 
υφιστάμενων συμβάσεων και ανάληψη νέων έργων σε στοχευμένες αγορές, 
εστιάζοντας ιδιαίτερα στο στρατηγικό στόχο της κατάκτησης κορυφαίας θέσης 
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Υποσαχάριας Αφρικής. Στο πλαίσιο αυτό, 
ξεκίνησε ήδη, στις αρχές του 2017, η υλοποίηση του δεύτερου μεγάλου έργου 
στην Γκάνα, που αφορά την κατασκευή νέου σταθμού παραγωγής ενέργειας 
συνδυασμένου κύκλου 200 MW στο Takoradi.  Παράλληλα, ανακοινώθηκε στις 
αρχές του 2017 η υπογραφή νέων συμβολαίων συνολικής αξίας άνω των 60 
εκατ. ευρώ, για τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή σταθμών παραγωγής 
ενέργειας συνολικής ισχύος άνω των 75 MW. 

Τομέας Ενέργειας

Το 2016 αποτέλεσε ορόσημο για τον Τομέα Ενέργειας καθώς ο Όμιλος ενί-
σχυσε καίρια την παρουσία του τόσο στην παραγωγή όσο και στην προμήθεια 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Η PROTERGIA στοχεύει σε περαιτέρω αύξηση του μεριδίου που κατέχει στη λι-
ανική αγορά ενώ η συνεργασία με την COSMOTE αναμένεται να δώσει επιπλέον 
ώθηση προς αυτή την κατεύθυνση το επόμενο διάστημα.

Παρά την πρόοδο που επιτεύχθηκε τα προηγούμενα χρόνια η αγορά ενέργειας 
παραμένει σε μεταβατικό στάδιο και θα χρειαστεί προώθηση σημαντικών ρυθμι-
στικών αλλαγών ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για την ενίσχυ-
ση του ανταγωνισμού και το ουσιαστικό άνοιγμα της αγοράς.

Ο Όμιλος, διαθέτοντας σήμερα εγκατεστημένη ισχύ 1,2 GW σε λειτουργία, έχει 
εδραιώσει τη θέση του μεγαλύτερου ανεξάρτητου παραγωγού και προμηθευτή 
ενέργειας διασφαλίζοντας το κρίσιμο μέγεθος που απαιτείται, ώστε να επω-
φεληθεί τα μέγιστα από την αναμενόμενη πλήρη απελευθέρωση της εγχώριας 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

ΙV ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων

Οι δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν πολλαπλούς χρηματοοικονομι-
κούς κινδύνους συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτι-
μιών και επιτοκίων, διακυμάνσεων των τιμών της αγοράς, πιστωτικών κινδύνων 
και κινδύνων ρευστότητας. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου, 
στοχεύει στον περιορισμό ενδεχόμενης αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοι-
κονομικά αποτελέσματα του, που είναι δυνατό να προκύψει  από την αδυναμία 
πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλη-
τές του κόστους και των πωλήσεων. 

Οι βασικές πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων καθορίζονται από τη Διοίκηση 
του Ομίλου. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από το τμήμα Διαχεί-

ρισης Διαθεσίμων του Ομίλου (Corporate Treasury 
Department) το οποίο δρα ως ένα κέντρο υπηρεσι-
ών και το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια συγκεκριμέ-
νων κατευθύνσεων εγκεκριμένων από τη Διοίκηση.

Πιστωτικός Κίνδυνος

O Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστω-
τικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα, με 
αυτήν μέρη. Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα 
ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, παρά-
γωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία και καταθέσεις 
σε τράπεζες και χρηματοοικονομικά ινστιτούτα, 
καθώς και από εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο από 
πελάτες.  

Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, ο Όμιλος 
δεν εκτίθεται θεωρητικά σε σημαντικούς πιστωτι-
κούς κινδύνους καθώς δεδομένης της πολυδιάστα-
της φύσης των λειτουργιών του Ομίλου, δεν υπάρ-
χει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου 
αναφορικά με τις εμπορικές του απαιτήσεις, μιας 
και αυτός διαχωρίζεται σε ένα μεγάλο αριθμό πε-
λατών. Ωστόσο, λόγω των ειδικών συνθηκών που 
επικρατούν τόσο στην Ελλάδα όσο και σε αρκετές 
αγορές της Ευρώπης, ο Όμιλος αφενός παρακο-
λουθεί, σε σταθερή βάση, τις εμπορικές του απαι-
τήσεις ενώ έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση πολιτι-
κών και πρακτικών ώστε να διασφαλίζει την είσπρα-
ξη τους. Ενδεικτικά τέτοιες πολιτικές και πρακτικές 
περιλαμβάνουν την ασφάλιση των πιστώσεων όπου 
είναι εφικτό, την προείσπραξη, σε μεγάλο βαθμό, 
της αξίας των  πωλούμενων προϊόντων, την εξα-
σφάλιση των απαιτήσεων μέσω ενεχυριάσεων σε 
αποθέματα των πελατών και την λήψη εγγυητικών 
επιστολών. 

Για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου 
σε διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα, σε συμβόλαια 
χρηματοοικονομικών παραγώγων καθώς και σε 
άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά προϊό-
ντα, ο Όμιλος θέτει όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε 
κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα και 
συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματο-
πιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθ-
μισης. 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων 
την 31η Δεκεμβρίου 2016 και 2015 για τον Όμιλο  
και την Εταιρεία αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες Μη ληξιπρόθεσμες 
και μη απομειωμένες Σύνολο

(Ποσά σε χιλιάδες €) 0-3 μήνες 3-6 μήνες 6-12 μήνες > 1 έτος

Ενηλικίωση Εμπορικών Απαιτήσεων

2016  50.589  26.327  5.959  65.013  442.690  590.578 

2015  51.398  15.765  3.301  31.588  367.963  470.014 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

Ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες Μη ληξιπρόθεσμες 
και μη απομειωμένες Σύνολο

(Ποσά σε χιλιάδες €) 0-3 μήνες 3-6 μήνες 6-12 μήνες > 1 έτος

Ενηλικίωση Εμπορικών Απαιτήσεων

2016  -  205  -  59  -  264 

2015  -  85  - -  -  85 
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ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 
(Ποσά σε χιλιάδες €) 
2016

εντός 6 
μηνών

6 έως 12 
μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 

5 έτη Σύνολο

Μακροπρόθεσμα δάνεια  -  -  387.272  41.378  428.650 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια  75.862  143.150  -  -  219.012 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης  -  -  -  -  - 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  339.426  36.273  32.733  -  408.431 

Λοιπές Υποχρεώσεις (195.017)  248.174  568  -  53.725 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πληρωτέες στην 
Επόμενη Χρήση  33.189  135.324  -  -  168.513 

Σύνολο  253.460  562.921  420.573  41.378  1.278.332 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 
(Ποσά σε χιλιάδες €) 
2015

εντός 6 
μηνών

6 έως 12 
μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 

5 έτη Σύνολο

Μακροπρόθεσμα δάνεια  -  -  366.787  56.255  423.043 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια  41.583  104.105  1.251  526  147.465 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης  -  -  -  -  - 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  301.744  16.273  62.609 -  380.627 

Λοιπές Υποχρεώσεις (296.205)  362.073  850  -  66.718 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πληρωτέες στην 
Επόμενη Χρήση  29.910  134.248  -  -  164.158 

Σύνολο  77.031  637.034  411.163  56.782  1.182.010 

Κίνδυνος Ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της δραστηριότητας και της ανάπτυξης  του Ομί-
λου. Οι σχετικές ανάγκες ρευστότητας γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέσω προσεκτικής παρακολούθησης των χρεών των 
μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. 

Η αρνητική διαφορά μεταξύ Κυκλοφορούντος Ενεργητικού και Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων που εμφανίζει κατά την 
31/12/2016 η μητρική εταιρεία, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ύπαρξη ενδο-ομιλικών υποχρεώσεων. Ταυτόχρονα, η θετική 
διαφορά μεταξύ Κυκλοφορούντος Ενεργητικού και Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων που εμφανίζει κατά την 31/12/2016 ο 
Όμιλος εξασφαλίζει  την επαρκή χρηματοδότηση της μητρικής Εταιρείας.

Ο Όμιλος διασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει τις βρα-
χυπρόθεσμες επιχειρηματικές ανάγκες. Τα κεφάλαια για τις μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας εξασφαλίζονται πρόσθετα 
από ένα επαρκές ποσό δανειακών κεφαλαίων και την δυνατότητα να πωληθούν μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία. 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2016 και 2015 για τον Όμιλο  και την Εταιρεία ανα-
λύεται ως εξής:
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ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 
(Ποσά σε χιλιάδες €) 
2016

εντός 6 
μηνών

6 έως 12 
μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 

5 έτη Σύνολο

Μακροπρόθεσμα δάνεια  -  -  5.250  -  5.250 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια  -  15.363  -  -  15.363 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης  -  -  -  -  - 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  17.403  198  -  -  17.601 

Λοιπές Υποχρεώσεις  123.223  -  568  -  123.791 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόμενη 
Χρήση  500  2.968  -  -  3.468 

Σύνολο  141.126  18.529  5.818  -  165.473 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 
(Ποσά σε χιλιάδες €) 
2015

εντός 6 
μηνών

6 έως 12 
μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 

5 έτη Σύνολο

Μακροπρόθεσμα δάνεια  -  -  17.245  -  17.245 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια  -  -  -  -  - 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης  -  -  -  -  - 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  4.411  -  13.583  -  17.994 

Λοιπές Υποχρεώσεις  2.299  116.913  -  -  119.212 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόμενη 
Χρήση  3.450  3.680  -  -  7.130 

Σύνολο  10.160  137.838  13.583  -  161.581 

Σημειώνεται ότι στον παραπάνω πίνακα δεν περιλαμβάνονται υποχρεώσεις σε 
πελάτες από την εκτέλεση τεχνικών έργων καθώς η ενηλικίωση του ποσού αυ-
τού δεν μπορεί να εκτιμηθεί.

Επίσης, δεν περιλαμβάνονται οι προκαταβολές πελατών, οι υποχρεώσεις από 
κατασκευαστικά συμβόλαια καθώς και οι προβλέψεις και τα δεδουλευμένα έξο-
δα.

Επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα 

Ο Όμιλος παρακολουθούσε και συνεχίζει να παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή 
τις εξελίξεις στο θέμα του περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων ως αποτέλε-
σμα της ΠΝΠ της 28ης Ιουνίου 2015 καθώς και κάθε μεταγενέστερης μέχρι 
σήμερα, λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίζει την απρόσκο-
πτη συνέχιση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Έχοντας ως πρακτικό 
και ουσιαστικό πλεονέκτημα τη διεθνή δραστηριοποίηση και τον εξαγωγικό του 
προσανατολισμό, ο Όμιλος καταφέρνει να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις δυ-
σκολίες που υφίστανται, στηρίζοντας τη ρευστότητα του εγχώριου συστήματος 
και συνεχίζοντας απρόσκοπτα και ομαλά τη λειτουργία του σε όλους τους το-
μείς δραστηριοποίησης. 

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 έκ-
θεση του Ομίλου στον κίνδυνο διακύμανσης των σχετικών τιμών. 

Οι τιμές των εμπορευμάτων συνδέονται τόσο με μεταβλητές που προσδιορίζουν 
τα έσοδα (πχ τιμές μετάλλων στο LME) όσο και το κόστος (π.χ. τιμές φυσικού 
αερίου) των εταιριών του Ομίλου. Ο Όμιλος από τη δραστηριότητα του εκτίθε-
ται στην διακύμανση των τιμών Αλουμινίου (AL), Ψευδαργύρου (Zn), Μολύβδου 
(Pb) καθώς και στις τιμές Φυσικού αερίου (Natrural Gas) σαν στοιχείο του κό-
στους παραγωγής.

Αναφορικά με τη διακύμανση των τιμών των μετάλ-
λων 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 συναλλαγ-
ματικών ισοτιμιών που προκύπτουν κυρίως από το 
δολάριο των ΗΠΑ. Αυτό το είδος κινδύνου κυρίως 
προκύπτει από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νό-
μισμα όπως επίσης και από καθαρές επενδύσεις σε 
οικονομικές οντότητες του εξωτερικού. Για τη δια-
χείριση αυτής της κατηγορίας κινδύνου, το τμήμα 
Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του Ομίλου συνά-
πτει παράγωγα και μη παράγωγα χρηματοοικονο-
μικά μέσα με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς 
για λογαριασμό και στο όνομα των εταιρειών του 
Ομίλου.

Σε επίπεδο Ομίλου τα χρηματοοικονομικά αυτά 
προϊόντα χαρακτηρίζονται ως αντισταθμίσεις συ-
ναλλαγματικού κινδύνου συγκεκριμένων στοιχείων 
του ενεργητικού, παθητικού ή μελλοντικών εμπορι-
κών συναλλαγών.

Κίνδυνος επιτοκίου

Τα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου που εκτίθενται 
σε επιτοκιακές διακυμάνσεις αφορούν κυρίως στα 
διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων. Η πολιτική 
του Ομίλου αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία ενεργητικού είναι να επενδύει τα μετρητά 
του σε κυμαινόμενα επιτόκια ώστε να διατηρεί την 
απαραίτητη ρευστότητα επιτυγχάνοντας ταυτόχρο-
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Τέλος, σε ότι αφορά τον επιτοκιακό κίνδυνο από την ανάλυση ευαι-
σθησίας προκύπτει ότι η αύξηση του επιτοκίου κατά 0,005 προκαλεί 
αντίστοιχα μείωση στα αποτελέσματα προ φόρων και τα Ίδια Κεφά-
λαια κατά 3,86 εκατ €. 

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 ανά-
λυση θεωρείται αντιπροσωπευτική της έκθεσης του Ομίλου στον κίν-
δυνο αυτό για τη χρήση του 2016.

V ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

Ο Όμιλος σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6 του ν.3557/2007, 
όπως ισχύει, λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας λατομικών προϊ-
όντων θυγατρικής του εταιρείας, κατέβαλε στην ελληνική κυβέρνηση 
κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31/12/2016 ποσό ύψους 
590χιλ.

Το παραπάνω ποσό αφορά πληρωμές για τέλη από την Εκμετάλλευ-
ση Ενεργών Παραχωρήσεων Μεταλλείων από την θυγατρική εται-
ρεία ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.

VΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Το επιχειρηματικό μοντέλο αποτελεί τη βάση της επιχειρηματικής λο-
γικής και στρατηγικής του Ομίλου. Ο τρόπος με τον οποίο ο Όμιλος 
λαμβάνει, δημιουργεί και προσφέρει αξία αποτελεί τον βασικό πυλώ-
να του επιχειρηματικού μοντέλου. 

Οι τομείς δραστηριότητας του Ομίλου αποτελούν 
τις κύριες δράσεις που απαιτούνται για τη δημιουρ-
γία και παροχή αξίας, για την προσέγγιση των αγο-
ρών, για τη διατήρηση και δημιουργία σχέσεων με 
τους πελάτες και για την άντληση εσόδων. Για την 
πραγματοποίηση των παραπάνω απαιτούνται βασι-
κοί πόροι όπως οικονομικοί, φυσικοί, κοινωνικοί και 
ανθρώπινοι. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία 
και ανάπτυξη του Ομίλου αποτελεί το σύνολο των 
κανόνων που εφαρμόζονται.  Οι κανόνες αυτοί κα-
θορίζουν τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται οι 
στόχοι του Ομίλου, καθιερώνουν συστήματα παρα-
κολούθησης και αποτίμησης των εταιρικών κινδύ-
νων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλί-
ζεται η διάφανεια των πεπραγμένων της Διοίκησης 
του Ομίλου έναντι των μετόχων. Με την Εταιρική 
Διακυβέρνηση & Διακυβέρνηση Εταιρικής Κοινωνι-
κής Ευθύνης, τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων, 
τη στρατηγική υπεύθυνης ανάπτυξης, την ανάλυση 
των επιδόσεων του Ομίλου και την παραγωγή δια-
φοροποιημένων προϊόντων, επιδιώκεται η υπεύθυ-
νη οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση του Ομίλου, 
με στόχο την αύξηση της αξίας του, των προϊόντων 
και υπηρεσιών, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυ-
ναμικού, την προστασία του περιβάλλοντος και την 
κοινωνική προσφορά.

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται αναλυτικά το 
Επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου:

να ικανοποιητική απόδοση για τους μετόχους της.   Επιπρόσθετα, ο Όμιλος για το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού κάνει χρή-
ση 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 αφο-
ρά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. 

Επιδράσεις των παραγόντων κινδύνου και ανάλυση ευαισθησίας

Σχετικά με την επίδραση των παραπάνω παραγόντων στα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου, στα Ίδια Κεφάλαια αλλά και 
στην καθαρή του κερδοφορία αυτά έχουν ως εξής:

LME AL (Αλουμίνιο) $/t + 50 - 50

EBITDA εκ. €  9,6 (9,6)

Καθαρά Αποτελέσματα εκ. €  9,6 (9,6)

Ίδια 
Κεφάλαια εκ. €  9,6 (9,6)

LME Pb (Μόλυβδος) $/t + 50 (50)

EBITDA εκ. €  0,04 (0,04)

Καθαρά Αποτελέσματα εκ. €  0,04 (0,04)

Ίδια 
Κεφάλαια εκ. €  0,04 (0,04)

LME Zn (Ψευδάργυρος) $/t + 50 (50)

EBITDA εκ. €  0,05 (0,05)

Καθαρά Αποτελέσματα εκ. €  0,05 (0,05)

Ίδια 
Κεφάλαια εκ. €  0,05 (0,05)

Ισοτιμία €/$ €/$ - 0,05 + 0,05

EBITDA εκ. €  13,2 (13,2)

Καθαρά Αποτελέσματα εκ. €  13,4 (13,2)

Ίδια 
Κεφάλαια εκ. €  13,4 (13,4)

Τιμή πετρελαίου $/t - 50 + 50

EBITDA εκ. €  0,4 (0,4)

Καθαρά Αποτελέσματα εκ. €  0,4 (0,4)

Ίδια 
Κεφάλαια εκ. €  0,4 (0,4)

Τιμή φυσικού αερίου €/MWh - 5 + 5

EBITDA εκ. €  13,0 (13,0)

Καθαρά Αποτελέσματα εκ. €  13,0 (13,0)

Ίδια 
Κεφάλαια εκ. €  13,0 (13,0)
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ΤΟΜΕΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ &

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
& ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ

ΕΙΣΡΟΕΣ
ΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ

ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ

ΕΚΡΟΕΣ
ΠΟΡΩΝ

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΑΞΙΑΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
& ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΕΒΑΣΜΟΣ
ΣΤΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΗΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
- Ταµειακές ροές που προκύπτουν
  από δραστηριότητες και επενδύσεις
- Ιδία κεφάλαια
- ∆άνεια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
- 21 Βιοµηχανικές µονάδες παραγωγής
  & µονάδες Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ
- Περισσότεροι από 2.700 εργαζόµενοι
- Ικανότητες & δεξιότητες εργαζοµένων

ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
- Πρώτες ύλες
- Άλλα Υλικά
- Νερό 
- Χρήση γης & Βιοποικιλότητα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
- Θεσµός ετήσιας διαβούλευσης
  µε τους Κοινωνικούς εταίρους 
- Πολιτική Λογοδοσίας
- Εικόνα Οµίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΕΙΣΡΟΕΣ ΠΟΡΩΝ

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΞΙΑΣ
- ∆ιεθνείς χρηµατοοικονοµικοί δείκτες 
  απόδοσης ROCE, ROE & EVA
- Καθαρά κέρδη
- ∆υνατότητα χρηµατοδότησης και
  ανάπτυξης των δραστηριοτήτων 
- ∆ιανοµή µερισµάτων στους µετόχους
- Πληρωµές σε παρόχους κεφαλαίων
- ∆απάνες προς την αλυσίδα εφοδιασµού

ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
- Συνολικές εξαγωγές (€)
- Πωλήσεις προϊόντων Αλουµινίου 
- Ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων EPC
- Εξαγόµενη ποσότητα ενέργειας από ΑΠΕ
- Μερίδιο αγοράς στην λιανική πώληση
  ενέργειας 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
- Υγιές & Ασφαλές εργασιακό περιβάλλον
- Χαµηλό ποσοστό ανανέωσης εργαζοµένων 
  µε εξειδικευµένες δεξιότητες 
- Σταθερότητα εργασιακών σχέσεων
- Βελτίωση παραγωγικότητας
- Αποτελεσµατική διοίκηση

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- Πλήρης εναρµόνιση
  µε την περιβαλλοντική νοµοθεσία
- Σταθεροποίηση εκποµπών ατµοσφαιρικών ρύπων
- Υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων 
- Ανακύκλωση αποβλήτων
- Αποκατάσταση εκµεταλλεύσιµων εκτάσεων
  από την εξορυκτική δραστηριότητα 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
- ∆ηµιουργία θέσεων εργασίας & ενίσχυση
   της τοπικής απασχόλησης
- Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας
  µε τις τοπικές κοινωνίες
  και την τοπική αυτοδιοίκηση  
- Ενίσχυση υποδοµών των τοπικών κοινοτήτων
- Πληρωµές φόρων
- Στήριξη τοπικών προµηθευτών 
- Στήριξη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη 
  της επιχειρηµατικότητας
-Υπεύθυνη άσκηση των δραστηριοτήτων
  µε σεβασµό στα δικαιώµατα των εργαζοµένων
  και των τοπικών κοινωνιών των περιοχών
  που λειτουργούµε

ΕΚΡΟΕΣ ΠΟΡΩΝ
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Στον Όμιλο, επενδύουμε στους ανθρώπους μας, καθώς αναγνωρίζουμε και στηρίζουμε τη συμβολή τους στην επιχειρηματική 
μας επιτυχία και τη μελλοντική μας ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε διαμορφώσει ένα εργασιακό περιβάλλον όπου το αν-
θρώπινο δυναμικό των εταιρειών μας, αισθάνεται ασφάλεια, ισονομία, σταθερότητα, ικανοποίηση, αφοσίωση και δέσμευση στις 
εταιρικές αρχές και αξίες. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των εργαζομένων μας αποτελεί για μας βασική 
δέσμευση. Για το λόγο αυτό:

• Η δέσμευσή μας στην Υγεία & Ασφάλεια αποτελεί το θεμέλιο της λειτουργίας μας, καθώς εργαζόμαστε για να επιτύχουμε 
το στόχο μας για μηδενικά ατυχήματα στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας. Βασική μέριμνα είναι η αξιολόγηση των συνθηκών και 
κινδύνων που μπορεί να προκαλέσουν δυστυχήματα ή ατυχήματα  στους χώρους εργασίας μας

• Φροντίζουμε για την προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών, με αρχές και αξίες όπως η ακεραιότητα, η συνέπεια, η 
αφοσίωση, η δημιουργική σκέψη, η επαγγελματική ευσυνειδησία και η υπευθυνότητα

• Επιδιώκουμε να παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον, που εξασφαλίζει τις απαραίτητες  προϋποθέσεις για δημιουργικό-
τητα, ανάπτυξη και πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων κάθε εργαζομένου

• Προάγουμε τη συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού μέσω: α) διαδικασιών αξιολόγησης της απόδο-
σης & επίτευξης στόχων και β) προγραμμάτων επιμόρφωσης & ανάπτυξης ικανοτήτων

Παρακάτω παρατίθενται μη χρηματοοικονομικοί δείκτες απόδοσης. Η επιλογή έγινε με κριτήριο τη συνάφεια αυτών με τις 
δραστηριότητες του Ομίλου και το επίπεδο σημαντικότητάς τους σε σχέση με τα εργασιακά θέματα που αντιμετωπίζονται. Οι 
δείκτες μέτρησης έχουν διαμορφωθεί από τον διεθνή οργανισμό Global Reporting Initiative (GRI-G4).

1ατυχήματα με διακοπή εργασίας
2ατυχήματα άμεσα εργαζομένων Ομίλου με διακοπή εργασίας/200.000 ώρες εργασίας
3δεν συμπεριλαμβάνονται οι έμμεσα εργαζόμενοι της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ
4ποσοτό επί του συνόλου του στελεχιακού προσωπικού του Ομίλου

Συγκρινόμενος με το 2015, ο αριθμός των άμεσα απασχολούμενων εργαζομένων στον Όμιλο παρουσιάζεται ενισχυμένος 
κατά 8%, ως απόρροια της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων. Εργασίες υποστηρικτικές που αφορούν κυρίως τους τομείς της 
Μεταλλουργίας και των Μετάλλων καθώς και Κατασκευών ανατίθενται σε εξειδικευμένους εργολάβους. Ο Όμιλος εστιάζει στην 
εντοπιότητα, ενισχύοντας την απασχόληση και σε τοπικό επίπεδο, με αποτέλεσμα το 86,6% των άμεσα εργαζομένων του να 
προέρχεται από τις τοπικές κοινότητες.

Σε σύγκριση με το 2015, ο δείκτης συχνότητας ατυχημάτων εργαζομένων που οδηγούν σε απώλεια χρόνου εργασίας αυξήθηκε 
από 0,17 (2015) σε 0,21 (2016). Αν και η συγκεκριμένη επίδοση παραμένει στα σταθερά χαμηλά επίπεδα της τελευταίας 5ετίας 
(Μ.Ο. 0,19), η προσπάθειά μας να περιοριστεί ακόμα περισσότερο η τάση αυτή συνεχίζεται με μεγαλύτερη ένταση το 2017.

Εργασιακοί  Δείκτες 2015 2016 %

Απασχόληση

Αριθμός εργαζομένων (άμεσα)  1.853  2.009 8,4%

Αριθμός εργαζομένων (έμμεσα)  870  808 -7,1%

Ποσοστό των εργαζομένων από τις τοπικές κοινότητες. 88,9% 86,6% -2,6%

Κινητικότητα εργαζομένων (turnover). 17% 14% -19,6%

Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

Αριθμός δυστυχημάτων (άμεσα εργαζόμενοι)  0  0 0,0%

Αριθμός ατυχημάτων με απώλεια ημερών εργασίας (άμεσα εργαζόμενοι)1  4  5 25,0%

Συχνότητα ατυχημάτων με απώλεια ημερών εργασίας/200.000 ώρες 
εργασίας (άμεσα εργαζόμενοι)2  0,17  0,21 23,5%

Εκπαίδευση & Αξιολόγηση 

Ανθρωποώρες εκπαίδευσης3  56.540  53.122 -6,0%

Συνολικό κόστος εκπαίδευσης (€)  382.766  334.408 -12,6%

Κόστος εκπαίδευσης  ανά εργαζόμενο (€)  207  166 -19,4%

Ποσοστό αξιολόγησης εργαζομένων 86,5% 91,1% 5,3%

Πολυμορφία 

Ποσοστό γυναικών στην άμεση απασχόληση 12,3% 13,4% 8,9%

Ποσοστό γυναικών σε θέσεις ευθύνης4 16,3% 18,2% 11,7%
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Η εκπαίδευση και η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού θεωρείται σημαντικός 
παράγοντας για την επίτευξη των στόχων του Ομίλου. Το 2016 υλοποιήθηκαν 
συνολικά 53.122 ανθρωπο-ώρες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η συνολική εκ-
παιδευτική δαπάνη ανήλθε σε 334.408 € με το κόστος εκπαίδευσης ανά άμεσα 
εργαζόμενο του Ομίλου να φτάνει στα 166€ . 

Τέλος, το ποσοστό των γυναικών στο σύνολο των εργαζομένων του Ομίλου 
έφτασε το  13,4%, ποσοστό αυξημένο κατά 9% από το 2015 και σε θέσεις ευ-
θύνης αυξήθηκε κατά 11,6% αγγίζοντας το 18,2% του στελεχιακού προσωπικού 
του Ομίλου. 

Κυριότεροι κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισης

Οι εργαζόμενοι του Ομίλου εκτίθενται σε μια σειρά από κινδύνους που μπορούν 
να επηρεάσουν και να απειλήσουν άμεσα ή έμμεσα την υγεία και την ασφάλειά 
τους. Ο Όμιλος δύναται να αναγνωρίσει τους κινδύνους που προέρχονται από 
την έκθεση των εργαζομένων σε παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος 
που βλάπτουν την υγεία και την ασφάλειά τους. Για την αντιμετώπιση αυτών των 
κινδύνων, ο Όμιλος  έχει προβεί στις απαραίτητες εργασίες και μετρήσεις ώστε 
να εκτιμηθεί η επίδρασή τους στον ανθρώπινο οργανισμό και να εντοπιστούν οι 
ανάγκες παρεμβάσεων στους χώρους εργασίας.

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων 
κατηγοριοποιούνται σε έμμεσα ή άμεσα ατυχηματικοί και σε μη ατυχηματικοί. Οι 
Έμμεσα Ατυχηματικοί Κίνδυνοι δημιουργούν τις συνθήκες που οδηγούν σε ατύ-
χημα και περιλαμβάνουν την διαμόρφωση, τη λειτουργικότητα, τη πρόσβαση - 
εκκένωση, το φωτισμό και το θερμοκρασιακό περιβάλλον των χώρων εργασίας. 
Οι Άμεσα Ατυχηματικοί Κίνδυνοι οδηγούν σε ατύχημα και περιλαμβάνουν φυσι-
κούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες. Οι Μη Ατυχηματικοί Κίνδυνοι δεν 
οδηγούν σε ατύχημα αλλά επηρεάζουν βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα την 
ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων.

Ο Όμιλος τηρεί την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις κατά τό-
πον κανονιστικές διατάξεις που σχετίζονται με την Υγεία & Ασφάλεια στην Ερ-
γασία. Για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων έχει προβεί στις απαραίτητες 
εργασίες και μετρήσεις ώστε να εκτιμηθεί η επίδρασή τους στον ανθρώπινο 
οργανισμό και να εντοπιστούν οι ανάγκες παρεμβάσεων στους χώρους εργα-
σίας. Γι’ αυτό το λόγο εντάσσει στις πολιτικές του διαδικασία εκτίμησης των 
παραπάνω κινδύνων. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τον εντοπισμό τους, τον 
προσδιορισμό των ατόμων ή ομάδων που μπορει να υποστούν βλάβη, την αξιο-
λόγησή τους και την καταγραφή των μέτρων που πρέπει να ληφθούν με στόχο 
την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας ώστε να αναθεωρηθεί εφό-
σον κριθεί απαραίτητο.

Επιπλέον, ο Όμιλος στο πλαίσιο λειτουργίας του δύναται να αντιμετωπίσει κινδύ-
νους που αφορούν στη δαπάνη που μπορεί να προκύψει από τυχόν εθελοντικές 
αποχωρήσεις εργαζομένων, την απώλεια πολύτιμων γνώσεων και εμπειρίας 
που αποκτήθηκε μέσω της απασχόλησής τους, την οικονομική επένδυση καθώς 
και το χρόνο (ανθρωποώρες) που απαιτήθηκαν για την κατάρτισή  τους. Τέλος, 
η αντιμετώπιση των παραπάνω κινδύνων περιλαμβάνει την υποστήριξη συστη-
μάτων διαχείρισης και ανάπτυξης ταλέντων (talent management) και πλάνων 
διαδοχής, την εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζο-
μένων, την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και βελτίωσης δεξιοτήτων 
που επιτρέπουν στους εργαζομένους να εκπληρώνουν τους επαγγελματικούς 
τους στόχους μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η προσπάθεια του Ομίλου για την προστασία του περιβάλλοντος, δεν περιορί-
ζεται στην εφαρμογή των κανόνων, των απαιτούμενων ρυθμίσεων και τη λήψη 
των εκάστοτε κατάλληλων μέτρων. Εκφράζεται και από την δέσμευσή του να 
διενεργεί συστηματικούς ελέγχους των δραστηριοτήτων του, τόσο στις εργο-
στασιακές του μονάδες, όσο και στις κεντρικές του εγκαταστάσεις, σύμφωνα με 
ένα συγκεκριμένο σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Ο στόχος της αειφόρου ανάπτυξης, αποτελεί βασι-
κό στρατηγικό άξονα του Ομίλου, όχι μόνο ως δεί-
κτης επίδοσης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, 
αλλά και ως παράγοντας, ο οποίος προσδίδει ση-
μαντικό πλεονέκτημα ανταγωνιστικότητας στο πλαί-
σιο των δραστηριοτήτων του.

Τα μέτρα και οι αρχές του Ομίλου για την προστα-
σία του Περιβάλλοντος είναι τα ακόλουθα:

• Τήρηση συμφωνιών και δεσμεύσεων που έχου-
με αναλάβει ως Όμιλος πέραν των νομικών μας 
υποχρεώσεων

• Εκτίμηση των επιπτώσεων των δραστηριοτή-
των των θυγατρικών μας εταιρειών στο περιβάλλον, 
καταγραφή κινδύνων, εκτίμηση κινδύνου σοβαρών 
ατυχημάτων από τις παλαιότερες, παρούσες και 
μελλοντικές δραστηριότητες και αξιοποίηση των 
εκτιμήσεων αυτών στα μακροπρόθεσμα προγράμ-
ματα και στους νέους σχεδιασμούς

• Έλεγχος και συνεχής μείωση των στερεών, 
υγρών και αερίων αποβλήτων

• Βελτίωση της διαχείρισης των καταλοίπων με 
την προώθηση διαδικασιών ανακύκλωσης, επανα-
χρησιμοποίησης ή αξιοποίησης

• Έλεγχος της κατανάλωσης πρώτων υλών και 
ενέργειας

• Πρόληψη κάθε κινδύνου ρύπανσης, ακόμα και 
τυχαίας ή άλλων μεγάλων ατυχημάτων (εκπόνηση, 
δοκιμή και εφαρμογή διαδικασιών άμεσης αντίδρα-
σης σε έκτακτες καταστάσεις)

• Μελέτη, διατήρηση και εξέλιξη των κατάλλη-
λων μέσων πρόληψης και καταστολής, ιδιαίτερα 
στην περίπτωση τροποποίησης των εγκαταστάσεων

• Διόρθωση κάθε απόκλισης που διαπιστώνεται, 
με τη θέσπιση και υλοποίηση σχεδίων βελτίωσης/
αποκατάστασης και προληπτικών ενεργειών

• Εκπαίδευση και πληροφόρηση του προσωπι-
κού, κατά τρόπο προσαρμοσμένο στα καθήκοντα 
και στις ανάγκες του κάθε εργαζόμενου

• Παρακίνηση των συνεργατών (εργολάβων, 
προμηθευτών, πελατών) για σεβασμό των ίδιων 
απαιτήσεων ως προς το περιβάλλον και τη βιομη-
χανική ασφάλεια

• Πραγματοποίηση τακτικών εσωτερικών και 
εξωτερικών επιθεωρήσεων για την εκτίμηση των 
επιδόσεων του συστήματος Περιβαλλοντικής Δια-
χείρισης, την επίτευξη των στόχων και την εφαρμο-
γή των κανονισμών και αρχών

Παρακάτω παρατίθενται μη χρηματοοικονομικοί 
δείκτες απόδοσης. Η επιλογή έγινε με κριτήριο τη 
συνάφεια αυτών με τις δραστηριότητες του Ομίλου 
και το επίπεδο σημαντικότητάς τους σε σχέση με 
τα περιβαλλοντικά θέματα που αντιμετωπίζονται. Οι 
δείκτες μέτρησης έχουν διαμορφωθεί από τον διε-
θνή οργανισμό Global Reporting Initiative (GRI-G4).
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Περιβαλλοντικοί Δείκτες 2015 2016 %

Βασικές Πρώτες Ύλες

Εξορυχθήσες πρώτες ύλες  (τον. Βωξίτη)  1.833.201  1.875.509 2,3%

Συνολική ποσότητα κατανάλωσης Φυσικού Αερίου (εκ. Nm3)1  617  900 46,0%

Ενέργεια

Συνολική κατανάλωση ενέργειας (GWh)2  9.987  13.701 37,2%

Ειδική κατανάλ. προϊόντος (Gj/t καθετοποιημένης παραγ. πρωτόχ. 
Αλουμινίου)  81,5  79,7 -2,2%

Εκπομπές αέριων ρύπων

Άμεσες εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων (t CO2eq/έτος)3  1.666.371  2.353.576 41,2%

Έμμεσες εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων (t CO2eq/έτος)4  2.393.003  2.321.041 -3,0%

Ειδικές εκπομπές CO2 (t CO2/t καθετοποιημένης παραγ. πρωτόχ. 
Αλουμινίου)  20  20 -0,0%

Απόβλητα

Ποσότητα Μη Επικίνδυνων αποβλήτων  758.732  780.821 2,9%

Ποσότητα Επικίνδυνων αποβλήτων  22.237  18.629 -16,2%

Επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση/ανάκτηση/αξιοποίηση στερεών 
αποβλήτων (t)  32.464  36.137 11,3%

Νερό

Κατανάλωση νερού / τόνο ένυδρης Αλουμίνας (m3)  4,41  4,27 -3,3%

Κατανάλωση νερού / τόνο παραγωγής Αλουμινίου (m3)  1,85  1,77 -4,2%

Διαχείριση εκμεταλλεύσιμης γης 

Ποσοστό επί της συνολικής έκτασης γης που χρησιμοποιήθηκε για 
εκμετάλλευση  και έχει αποκατασταθεί ή έχει επαναφερθεί σε επωφελή 
χρήση 

80,04% 80,04% 0,0%

Γενικοί Δείκτες

Περιβαλλοντικές δαπάνες (€)  11.761.483  28.935.972 146,0%

1Nm3:Κανονικά Κυβικά μέτρα
2Συνολική κατανάλωση ενέργειας = Κατανάλωση ενέργειας από μη 
Ανανεώσιμες πηγές + Κατανάλωση ενέργειας από Ανανεώσιμες πηγές 
+ Ενέργεια που αγοράζεται για κατανάλωση + Ενέργεια που παράγεται 
– Ενέργεια που πωλείται.
3Εκπομπές που προέρχονται από πηγές (φυσικές μονάδες ή διαδικασί-
ες) που ανήκουν στον ή ελέγχονται από τον Όμιλο
4Εκπομπές που προέρχονται από την ηλεκτρική ενέργεια που ο Όμιλος 
αγόρασε από άλλους οργανισμούς προς δική του κατανάλωση.

Το 2016 αυξήθηκε η κατανάλωση του βωξίτη, βασικής πρώτης ύλης 
του λειτουργικού τομέα της Μεταλλουργίας, κατά 2,3% καθώς επί-
σης και η συνολική ποσότητα κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά 
46% που αφορά τους λειτουργικούς τομείς της Μεταλλουργίας και 
της Ενέργειας.

Ο δείκτης «Ειδική κατανάλωση προϊόντος (Gj/t καθετοποιημένης πα-
ραγωγής πρωτόχυτου Αλουμινίου)» απεικονίζει αθροιστικά όλες τις 
ειδικές καταναλώσεις που σχετίζονται με την εξόρυξη του βωξίτη, 
παραγωγή ένυδρης Αλουμίνας και τελικής παραγωγής πρωτόχυτου 
Αλουμινίου. Ο δείκτης παρουσιάζει μεταβολή κατά -2%, η οποία αντι-
κατροπτίζει την αποδοτικότερη χρήση πόρων για την παραγωγή τελι-
κού προϊόντος πρωτόχυτου Αλουμινίου.

Οι αυξήσεις που παρατηρούνται στην κατανάλωση φυσικού αερίου, 
την συνολική κατανάλωση ενέργειας και στις άμεσες εκπομπές δι-
οξειδίου του άνθρακα, σε σύγκριση με το 2015, οφείλονται κυρίως 
στην αύξηση της λειτουργίας των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων 
του Ομίλου. Στον τομέα της Ενέργειας οι άμεσες εκπομπές CO2 απο-
τελούν αναπόφευκτη επίδραση. Έναντι αυτού, ο Όμιλος φροντίζει να 

διατηρεί τη λειτουργία των θερμικών του σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής στους υψηλότερους δυνατούς 
βαθμούς απόδοσης αξιοποιώντας με τον καλύτε-
ρο τρόπο το φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται ως 
πρωτογενές καύσιμο για την παραγωγή ενέργειας. 
Το φυσικό αέριο διαθέτει χαμηλότερη περιεκτικό-
τητα σε άνθρακα συγκριτικά με άλλα ορυκτά καύσι-
μα, δίχως την έκλυση διοξείδιο του Θείου (SO2) και 
σωματιδίων, με χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου 
του Αζώτου (ΝΟ2) στα καυσαέρια σε σχέση με τα 
επιτρεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία όρια 
και χαμηλή παραγωγή CO2 (κατά 70%) συγκριτικά 
με τις λιγνιτικές μονάδες.

Τέλος, το 2016, καταγράφηκε μικρή αύξηση στην 
συνολική ποσότητα των αποβλήτων του Ομίλου 
μετά από 5 χρόνια συνεχούς μείωσης ενώ η ποσό-
τητα των αποβλήτων που ανακυκλώθηκε, επανα-
χρησιμοποιήθηκε ή και αξιοποιήθηκε με διάφορους 
τρόπους στη δραστηριότητα του Ομίλου, κατέγρα-
ψε αύξηση κατά 11,3% συγκριτικά με την αντίστοιχη 
ποσότητα του 2015. Διαχρονικά, η συνεχής και συ-
στηματική προσπάθεια του Ομίλου στον τομέα της 
διαχείρισης των απόβλητων έχει οδηγήσει στη μεί-
ωση της συνολικής ποσότητας αυτών κατά 19% σε 
σχέση με το 2011. Παράλληλα, ο Όμιλος, συνεχίζει 
να επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη για την αξιο-
ποίηση καταλοίπων Βωξίτη, που αποτελεί τη βασική 
περιβαλλοντική του πρόκληση, μέσω επιστημονι-
κών συνεργασιών αλλά και με την ενεργή συμμε-
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τοχή του σε Ευρωπαϊκά προγράμματα. Τον Δεκέμβριο του 2016 υλοποιήθηκε η 
εναρκτήρια συνάντηση των 18 εταίρων του Ευρωπαϊκού προγράμματος SCALE, 
στο οποίο συντονιστής είναι η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της 
ΕΛΛΑΔΟΣ.  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά στην ανάπτυξη τεχνολογιών 
για την εξαγωγή σπάνιων γαιών (ειδικότερα του στοιχείου του Σκανδίου) από 
τα κατάλοιπα βωξίτη και έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής 
ερευνητικής κοινότητας που ασχολείται με τις πρώτες ύλες και τη μεταλλουρ-
γία. 

Ο Όμιλος επενδύει συνεχώς στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω των δρα-
στηριότητων του. Συγκεκριμένα:

- εγκαινίασε την έναρξη λειτουργίας μίας νέας σύγχρονης μονάδας διαπύ-
ρωσης αλουμίνας (Νοέμβριος 2016), ονομαστικής δυναμικότητας παραγωγής 
1.350t ανά ημέρα. Η επένδυση αυτή αντικαθιστά προηγούμενες μονάδες πεπε-
ρασμένης τεχνολογίας και υψηλής θερμικής κατανάλωσης. Πρόκειται για ένα 
έργο που παράλληλα με τις μεγάλες δυνατότητες ευελιξίας  παραγωγής που 
διαθέτει, αναμένεται να μειώσει σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση και τις 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 25%.

- εφαρμόζει τη γενικής οδηγία για τη χρήση της πιστοποίησης του Forest 
Stewardship Council (FSC) στην δημιουργία του επικοινωνιακού του υλικού. Η 
πιστοποίηση αυτή εξασφαλίζει τη δυνατότητα δημιουργίας εντύπων από πρώ-
τες ύλες που προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από δασικές εκτάσεις που 
καλλιεργούνται συστηματικά και προορίζονται για υπεύθυνη διαχείριση και όχι 
από παράνομη υλοτομία. 

Κυριότεροι κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισης

Ο Όμιλος αναγνωρίζει περιβαλλοντικούς κινδύνους, δηλαδή τις πιθανές επι-
πτώσεις από τη δραστηριότητα του στο φυσικό περιβάλλον (αέρα, νερό, έδα-
φος), για τους οποίους όμως έχει πραγματοποιήσει επί σειρά ετών κατάλληλα 
επιλεγμένες επενδύσεις προκειμένου να μειώσει σημαντικά την πιθανότητα 
επέλευσής τους.

Παράλληλα, η συστηματική εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΑΤs) 
κατά την παραγωγική διαδικασία και τη διαχείριση των αποβλήτων καθώς και η 
χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον ορυκτών καυσίμων (ήτοι κυρίως φυσικό 
αέριο), ιδιαίτερα στους τομείς της Μεταλλουργίας και της Ενέργειας, αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα της επιχειρηματικής ανάπτυξης του Ομίλου αλλά και της 
δέσμευσής του ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση 
της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων. 

Η κατανάλωση ενέργειας έχει άμεση επίδραση στο περιβαλλοντικό αποτύ-
πωμα του Ομίλου, στα λειτουργικά του έξοδα και στη διαμόρφωση των τιμών 
των παραγόμενων προϊόντων. Η κατανάλωση μη ανανεώσιμων πρωτογενών 
καυσίμων συμβάλλει στις άμεσες εκπομπές αέριων ρύπων. Ο Όμιλος όπως οι 
περισσότερες βιομηχανίες υψηλής ενεργειακής έντασης, τόσο στον τομέα της 
Μεταλλουργίας όσο και στον τομέα της Ενέργειας παράγει αέριους ρύπους 
που συντελούν στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Οι ενέργειες του Ομίλου 
για τη σταθεροποίηση των εκπομπών CO2, είναι ουσιαστικής σημασίας γιατί 
υποστηρίζουν τη λειτουργική του αποδοτικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος 
παρακολουθεί σε μηνιαία βάση τις εκπομπές CO2, με έγκαιρη υλοποίηση δι-
ορθωτικών ενεργειών, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι ετήσιες εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα είναι συμβατές με τις νομοθετικά κατανεμημένες και 
κυρίως όσο το δυνατόν χαμηλότερες.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η δέσμευση του Ομίλου στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα επηρεάζει τη στρα-
τηγική του, τις καθημερινές δραστηριότητες και τη συνεργασία του με τις βασι-
κές ομάδες των Κοινωνικών του Εταίρων. Με τον τρόπο αυτό ενισχύει την πο-
ρεία του, ανανεώνοντας την «κοινωνική άδεια» λειτουργίας του, περιορίζοντας 
τους απρόβλεπτους μη οικονομικούς κινδύνους και βελτιώνοντας συνολικά την 
ανταγωνιστικότητά του.

Με την ίδια μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα 
ο Όμιλος θα κινηθεί και τα επόμενα χρόνια επιδι-
ώκοντας:
• να παραμείνει σταθερός στον στόχο του για τη 
διασφάλιση ενός περιβάλλοντος εργασίας χωρίς 
ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες

• να λειτουργεί με αίσθημα ευθύνης και συνέπει-
ας απέναντι στους ανθρώπους του 

• να εφαρμόσει βέλτιστες πρακτικές που ενισχύ-
ουν την αρμονία συνύπαρξης με τις τοπικές του 
κοινότητες αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό περι-
βάλλον

• να συνεχίσει να προστατεύει τα ανθρώπινα δι-
καιώματα και να προωθεί τη διαφάνεια σε όλες τις 
συναλλαγές του

• να μεταδώσει στους βασικούς του συνεργάτες 
και προμηθευτές την έννοια της Υπεύθυνης Επιχει-
ρηματικότητας

• να σταθεροποιήσει και να μειώσει τις εκπομπές 
ρύπων και αποβλήτων, ιδιαίτερα στον τομέα της με-
ταλλουργίας, με επίκεντρο την ορθή διαχείριση των 
φυσικών πόρων 

• να ενισχύσει τις διαδικασίες της εταιρικής του 
διακυβέρνησης για τη διασφάλιση των συμφερό-
ντων των μετόχων και τη δημιουργία αξίας προς 
όλους τους Κοινωνικούς του Εταίρους

Ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Ομίλου για συ-
νεχή βελτίωση της εταιρικής του διακυβέρνησης το 
2016, ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση του Κώδικα 
Επαγγελματικής Δεοντολογίας με σκοπό να απο-
κτήσει ακόμη μεγαλύτερη συνοχή, ύστερα από την 
επέκταση των δραστηριοτήτων του, αλλά και να 
ικανοποιήσει περαιτέρω τις προσδοκίες των Κοινω-
νικών του Εταίρων. Στον Κώδικα Επαγγελματικής 
Δεοντολογίας προστέθηκαν νέες ενότητες, συμπε-
ριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στον ρόλο 
των Διευθυντικών στελεχών, στην ενίσχυση της Δια-
φάνειας και την αναφορά των παραβιάσεων. 

Επικοινωνία και διάλογος με τους Κοινωνικούς 
Εταίρους

Επιπλέον, ο Όμιλος, έχοντας αναγνωρίσει τη σημα-
ντικότητα της διαβούλευσης με τις βασικές ομάδες 
των Κοινωνικών του Εταίρων, συνέχισε την υλο-
ποίηση του διαλόγου, σε τοπικό επίπεδο, που έχει 
καθιερώσει ως επίσημη θεσμοθετημένη διαδικασία 
από το 2010 και την οποία αναθεώρησε το 2014. 
Στην κατεύθυνση αυτή, το 2016, πραγματοποιήθηκε 
ειδικός θεματικός διάλογος στο εργοστάσιο της θυ-
γατρικής εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ με 
θέμα «Μιλάμε για το Περιβάλλον». Συγκεκριμένα, 
πραγματοποιήθηκε ανάλυση και παρουσίαση του 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος της θυγατρικής 
εταιρείας με στόχο την καλύτερη κατανόηση και πα-
ρακολούθηση της προόδου που συντελείται σε όλα 
τα επίπεδα.  Τέλος,  η μέθοδος των ηλεκτρονικών 
διαβουλεύσεων της θυγατρικής εταιρείας Protergia 
Α.Ε.  με θέμα την Κοινωνική της Επίδραση και Επί-
δοση, συνεχίστηκε και κατά τη δίαρκεια του 2016.
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Ανθρώπινα Δικαιώματα 

Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας και ο Κώδικας Δεοντολο-
γίας Προμηθευτών και Συνεργατών του Ομίλου  υπογραμμίζουν τη 
δέσμευση για την τήρηση της Οικουμενικής Διακήρυξης του Ο.Η.Ε 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και των Συμβάσεων της Διεθνούς Ορ-
γάνωσης Εργασίας για τα εργασιακά δικαιώματα και τις συνθήκες 
εργασίας. Κάθε θυγατρική εταιρεία του Ομίλου είναι υπεύθυνη για 
την υλοποίηση των πολιτικών και των οικειοθελών δεσμεύσεων που 
έχουν αναληφθεί πέραν της συμμόρφωσης με την ισχύουσα εκάστο-
τε νομοθεσία. 

Στην κατεύθυνση αυτή, Ο Όμιλος αξιοποιεί τη διεθνή εμπειρία 
εμπλουτίζοντας τις πρακτικές του με την εφαρμογή, σε διετή βάση, 
του ειδικού εργαλείου αυτό-αξιολόγησης του Οργανισμού Global 
Compact που αφορά στο συστηματικότερο έλεγχο των πολιτικών και 
των διαδικασιών, των θυγατρικών του εταιρειών, στους επιμέρους το-
μείς της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις 
αρχές και τις αξίες του. 

Ενισχύοντας τη Διαφάνεια

Στον Όμιλο η προώθηση της διαφάνειας  αποτελεί κοινή συνισταμένη 
τριών παραμέτρων: 

- της επιχειρηματικής αξίας που αναφέρεται στην «Αρχή της Ακε-
ραιότητας». Η συγκεκριμένη αρχή διέπει όλο το σύστημα Διακυβέρ-
νησης του Ομίλου και υλοποιείται με την αποφυγή κάθε συναλλαγής 
και επαφής με τρίτα μέρη με ενδείξεις διαφθοράς

- της εθελοντικής δημόσιας δέσμευσης στην 10η Αρχή της πρω-
τοβουλίας του OHE “Global Compact”, σύμφωνα με την οποία «ο 
Όμιλος είναι αντίθετος σε κάθε μορφής διαφθορά, συμπεριλαμβανο-
μένων του εκβιασμού και της δωροδοκίας»  

- της δημοσιοποίησης της Διοικητικής Πρακτικής για την ενίσχυση 
της διαφάνειας που συνδέεται με την πάγια δέσμευση του Ομίλου για 
μηδενική ανοχή σε θέματα διαφθοράς και δωροδοκίας.

Και το 2016, ο Όμιλος, μέσω των μηχανισμών ελέγχου που εφαρμό-
ζονται στα Τμήματα Αγορών - Προμηθειών των θυγατρικών του εται-
ρειών, όπου εξετάστηκαν τόσο η επιλογή των συνεργατών όσο και 
κάθε είδους συναλλαγή, κατέγραψε μηδενικό αριθμό περιστατικών 
διαφθοράς και δωροδοκίας. Επίσης, το 2017, ο Όμιλος θα προχωρή-
σει στη δημιουργία μιας επίσημης διαδικασίας δέουσας επιμέλειας 
για θέματα διαφάνειας προκειμένου να θωρακίσει την πολιτική πρό-
ληψης που ακολουθεί στα θέματα αυτά. 

Βασικές κοινωνικές πρωτοβουλίες

Οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν σε παγκό-
σμιο και εθνικό επίπεδο, οδήγησαν τον Όμιλο στον επαναπροσδιορι-
σμό του κοινωνικού του ρόλου με στόχο να επιστρέφει προστιθέμενη 
αξία στην κοινωνία και να συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στην 
τήρηση ισορροπημένης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Στην 
κατεύθυνση αυτή προχώρησε στη διαμόρφωση ενός νέου τριετούς 
στρατηγικού σχεδίου Διαχείρισης και Εφαρμογής της Κοινωνικής 
του Συνεισφοράς (2016-2019) με την ονομασία «ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ». Με 
το «ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ», ο Όμιλος φιλοδοξεί να συμβάλλει στην ενδυνά-
μωση της κοινωνικής συνοχής, επιδιώκοντας στρατηγικά τη μεγαλύ-
τερη ενεργοποίηση του, μέσω επιλεγμένων δράσεων, σε τομείς που 
συνδέονται άμεσα με: α) την κουλτούρα και τις επιχειρηματικές του 
αξίες, β) τις επιδράσεις της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, 
γ) τις βασικές κοινωνικές ανάγκες που αναδεικνύονται μέσα από τις 
συνθήκες της οικονομικής κρίσης και δ) τους νέους αναπτυξιακούς 
στόχους του ΟΗΕ στο πλαίσιο της δέσμευσης του στο σύμφωνο 
Global Compact.

Το 2016 ο Όμιλος εξακολούθησε να υλοποιεί πρω-
τοβουλίες υψηλής αξίας σε συνεργασία με κοινω-
νικούς φορείς. Η υλοποίηση για 2η συνεχόμενη 
χρονιά του προγράμματος για τη μείωση της σχο-
λικής διαρροής «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ», σε συνεργασία με 
την Ένωση «Μαζί για το Παιδί», αποτελεί σημαντι-
κή προσφορά για την κοινωνία και δημιουργεί ένα 
ισχυρό δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης.  

Με τα προγράμματα «ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» και 
«ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΙΙ», ο Όμιλος αποδει-
κνύει για μια ακόμα φορά τη θέλησή του να προ-
σφέρει μία επιλογή διεξόδου σε νέους και νέες, 
προσφέροντας 12 μήνες έμμισθης πρακτικής εκ-
παίδευσης. Βασικός στόχος είναι δημιουργία ευκαι-
ριών καριέρας, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα 
να παραμείνουν στη χώρα μας. Ειδικότερα το πρό-
γραμμα «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Ι», περιόδου 
2015-2016, εκπλήρωσε στο έπακρο το βασικό του 
στόχο, εντάσσοντας  στην αγορά εργασίας το 90% 
των αποφοίτων του, σε λιγότερο από 3 μήνες.

Σημαντική ήταν και η συμμετοχή του Ομίλου στο 
πρόγραμμα Crowdfunding για την Κοινωνία και 
την Οικονομία της πρωτοβουλίας act4Greece στην 
οποία συμμετέχουν, ως στρατηγικοί εταίροι, φορείς 
και ιδρύματα κύρους και προσφοράς. Ο Όμιλος στο 
πλαίσιο της παραπάνω προσπάθειας προσέφερε 
το ποσό των 100.000€ στη δράση «Σχολικά γεύμα-
τα στη Δυτική Αττική 2016 – 2017» για την παροχή 
40.000 υγιεινών και ζεστών γευμάτων σε μαθητές 
των δημοτικών σχολείων, καλύπτοντας σχεδόν το 
17% του συνολικού στόχου της πρωτοβουλίας. Τέ-
λος, το 2016 σε συνεργασία με τους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης επενδύθηκαν 270.000€ σε 
έργα υποδομών (διάνοιξη ή συντήρηση δρόμων, 
επισκευή ή κατασκευή δημοτικών κτιρίων και εγκα-
ταστάσεων) με σκοπό τη βελτίωση και την ενίσχυση 
των συνθηκών διαβίωσης των δημοτών. 

Διακρίσεις

Στο πλαίσιο της 6ης τελετής απονομής των Ευρω-
παϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον 
(European Business Awards for the Environment - 
EBEA), η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, ΜΕΤΚΑ 
Α.Ε. βραβεύθηκε στην πρώτη κατηγορία «Βραβείο 
Οργάνωσης και Διοίκησης (Management Award)». 
Το βραβείο αφορά την εφαρμογή ενός ολοκληρω-
μένου συστήματος διαχείρισης των εκπομπών δι-
οξειδίου του άνθρακα σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του διεθνούς περιβαλλοντικού προτύπου EN ISO 
14064:2012. 

Με δύο υψηλότατες διακρίσεις στα Health & Safety 
Awards 2016, η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑτΕ) κατέδειξε ότι 
δικαίως συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες 
επιχειρήσεις που προάγουν την υγεία και την ασφά-
λεια στους εργασιακούς χώρους. Συγκεκριμένα, η 
ΑτΕ απέσπασε το πρώτο βραβείο, «WINNER», για 
την υλοποίηση θεματικής Διαβούλευσης με τους 
Κοινωνικούς της Εταίρους «Υγεία & Ασφάλεια στην 
εργασία» και το χρυσό βραβείο στην κατηγορία 
«Δραστηριότητες» για την Ευαισθητοποίηση εργα-
ζομένων στην Υγεία και Ασφάλεια με δράσεις επι-
κοινωνίας «Δεξιού Ημισφαιρίου».
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VII ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και η μέθοδος ενοποίησης έχουν ως εξής:  

ΟΝΟΜΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ, 
ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ

ΧΩΡΑ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

% 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΗΤΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

 1 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Ελλάδα Μητρική

 2 ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 50,00% Ολική Ενοποίηση

 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. Ελλάδα 50,00% Ολική Ενοποίηση

 4 RODAX ROMANIA SRL Ρουμανία 100,00% Ολική Ενοποίηση

 5 ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. Ελλάδα 41,75% Ολική Ενοποίηση

 6 DROSCO HOLDINGS LIMITED Κύπρος 41,75% Ολική Ενοποίηση

 7 BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS TKT A.E Ελλάδα 31,31% Ολική Ενοποίηση

 8 ΜΕΤΚΑ BRAZI SRL Ρουμανία 50,00% Ολική Ενοποίηση

 9 POWER PROJECTS Τουρκία 50,00% Ολική Ενοποίηση

 10 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEAE Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

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

 12 ΔΕΣΦΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 13 ΔΕΣΦΙΝΑ MARINE Α.Ε. Νήσοι Μάρσαλ 100,00% Ολική Ενοποίηση

 14 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 15 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 16 SOMETRA S.A. Ρουμανία 92,79% Ολική Ενοποίηση

 17 STANMED TRADING LTD Κύπρος 100,00% Ολική Ενοποίηση

 18 MYTILINEOS FINANCE S.A. Λουξεμβούργο 100,00% Ολική Ενοποίηση

 19 RDA TRADING Νήσοι Guernsey 100,00% Ολική Ενοποίηση

 20 MYTILINEOS BELGRADE D.O.O. Σερβία 92,79% Ολική Ενοποίηση

 21 MYVEKT INTERNATIONAL SKOPJE Π.Γ.Δ.Μ. 100,00% Ολική Ενοποίηση

 22 MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. Λουξεμβούργο 87,50% Ολική Ενοποίηση

 23 MYTILINEOS INTERNATIONAL COMPANY AG “MIT Co” Ελβετία 100,00% Ολική Ενοποίηση

 24 ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ελλάδα Κοινή Διοίκηση Ολική Ενοποίηση

 25 DELTA PROJECT CONSTRUCT SRL Ρουμανία 95,01% Ολική Ενοποίηση

 26 ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 90,03% Ολική Ενοποίηση

 27 ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. Ελλάδα 90,03% Ολική Ενοποίηση

 28 ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 90,03% Ολική Ενοποίηση

 29 ΥΔΡΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 90,03% Ολική Ενοποίηση

 30 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε.(ΕΝ.ΔΥ.Α.Ε.) Ελλάδα 90,03% Ολική Ενοποίηση

 31 MYHΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. Ελλάδα 90,03% Ολική Ενοποίηση

 32 ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 90,03% Ολική Ενοποίηση

 33 PROTERGIA A.E. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 34 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 35 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ελλάδα 80,00% Ολική Ενοποίηση

 36 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε. Ελλάδα 80,20% Ολική Ενοποίηση

 37 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. Ελλάδα 80,20% Ολική Ενοποίηση

 38 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε. Ελλάδα 80,20% Ολική Ενοποίηση

 39 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε. Ελλάδα 80,20% Ολική Ενοποίηση

 40 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε. Ελλάδα 80,20% Ολική Ενοποίηση

 41 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ Α.Ε. Ελλάδα 80,20% Ολική Ενοποίηση

 42 ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε. Ελλάδα 80,20% Ολική Ενοποίηση

 43 ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 44 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε. Ελλάδα 80,20% Ολική Ενοποίηση

 45 ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. Ελλάδα 80,20% Ολική Ενοποίηση

 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
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Οι αλλαγές στην δομή του Ομίλου παρουσιάζονται αναλυτικά στην σημείωση 3.10  της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

ΟΝΟΜΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ, 
ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ

ΧΩΡΑ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

% 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΗΤΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

 47 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 48 GREEN ENERGY A.E. Βουλγαρία 80,00% Ολική Ενοποίηση

 49 ΜΟΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ 
Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 50 PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 51 ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 52 ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 53 ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 54 ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 55 ΧΟΡΤΕΡΟΥ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 56 ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 57 ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 58 ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 59 ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 60 ΛΟΓΓΑΡΙΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 61 ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 62 ΚΕΡΑΣΟΥΔΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 63 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΓΟΣΤΥΛΙΑΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 64 Μ&Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Ελλάδα 50,00% Ολική Ενοποίηση

 65 Κ/Ξ  ΜΕΤΚΑ  – ΤΕΡΝΑ Ελλάδα 5,00% Καθαρή Θέση

 66 ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. Ελλάδα 65,00% Ολική Ενοποίηση

 67 ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 68 ΑΝΕΜΟΡΟΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 69 PROTERGIA ENERGY A.E. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 70 PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 71 SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 72 ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 73 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε. Ελλάδα 40,00% Καθαρή Θέση

 74 ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. Ελλάδα 35,00% Καθαρή Θέση

 75 METKA RENEWABLES LIMITED Κύπρος 50,00% Ολική Ενοποίηση

 76 ΙΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 49,00% Καθαρή Θέση

 77 ΕΛΕΚΤΡΟΝ ΒΑΤΤ Α.Ε. Ελλάδα 10,00% Καθαρή Θέση

 78 BUSINESS ENERGY ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΡΟΙΖΙΝΙΑΣ Α.Ε. Ελλάδα 49,00% Καθαρή Θέση

 79 ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 80 ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
Η.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 81 RIVERA DEL RIO Παναμάς 25,00% Ολική Ενοποίηση

 82 METKA-EGN LTD Κύπρος 25,05% Ολική Ενοποίηση

 83 METKA-EGN LTD Αγγλία 25,05% Ολική Ενοποίηση

 84 METKA-EGN SpA Χιλή 25,05% Ολική Ενοποίηση

 85 METKA-EGN USA LLC Πουέρτο Ρίκο 25,05% Ολική Ενοποίηση

 86 METKA POWER WEST AFRICA LIMITED Νιγηρία 50,00% Ολική Ενοποίηση

 87 METKA INTERNATIONAL LTD Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα 50,00% Ολική Ενοποίηση

 88 METKA POWER INVESTMENTS                                        Κύπρος 50,00% Ολική Ενοποίηση

 89 HIGH POINT SOLAR LIMITED Αγγλία 25,05% Ολική Ενοποίηση

 90 GREEN LANE SOLAR LIMITED Αγγλία 25,05% Ολική Ενοποίηση

 91 NORTH TENEMENT SOLAR LIMITED Αγγλία 25,05% Ολική Ενοποίηση

 92 SEL PV 09 LIMITED Αγγλία 25,05% Ολική Ενοποίηση

 93 INTERNATIONAL POWER SUPPLY AD Βουλγαρία 5,00% Καθαρή Θέση



32

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Οι εμπορικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στη διάρκεια της χρήσης 2016, έχουν πραγ-
ματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Ο Όμιλος δεν συμμετείχε σε καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσης ή περιεχομένου η 
οποία να είναι ουσιώδης για τον Όμιλο, ή τις εταιρείες και τα άτομα που συνδέονται στενά με αυτόν, και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε 
τέτοιου είδους συναλλαγές στο μέλλον. Καμία από τις συναλλαγές δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες.

Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι διεταιρικές πωλήσεις και οι λοιπές διεταιρικές συναλλαγές, μεταξύ της Εταιρείας, των θυ-
γατρικών της και μελών της διοίκησης, κατά την τρέχουσα χρήση καθώς και τα διεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά 
την 31.12.2015:
ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Βραχυπρόθεσμες παροχές

- Μισθοί και Αμοιβές Δ.Σ.  15.476  17.225  2.291  2.999 

- Κόστος κοινωνικής ασφάλισης  712  690  288  281 

 16.188  17.915  2.579  3.280 

Παροχές μετά τη λήξη της εργασίας, σχετικές με:

- Προγράμματα καθορισμένων παροχών  -  52  -  - 

- Προγράμματα καθορισμένων εισφορών  54  9  - -

Σύνολο  16.242  17.976  2.579  3.280 

ΟΜΙΛΟΣ 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 
- Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €)

Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε -  6.887 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΕΛΙΑ Α.Ε.  291  - 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων TATOI CLUB  306 -

Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  59 -

Αγορές Υπηρεσιών ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.  -  6.876 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 
“ΜΕΤΚΑ” -  6.034 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.  -  4 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.  -  3 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.  -  3 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.  -  7 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε  -  10.322 

Πωλήσεις Υπηρεσιών PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε -  2 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  -  3 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ Β.Ε.Α.Ε.  -  3 

Πωλήσεις Υπηρεσιών PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Α.Ε.  -  2 

Πωλήσεις Υπηρεσιών PROTERGIA ENERGY A.E.  -  2 

Πωλήσεις Υπηρεσιών Αιολική Τρικόρφων Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής 
και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας  -  2 

Πωλήσεις Υπηρεσιών Μακρυνόρος Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και 
Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας  -  10 

Πωλήσεις Υπηρεσιών Μ και Μ Ανώνυμη Εταιρεία Φυσικού Αερίου  -  3 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΔΕΣΦΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  -  3 

Πωλήσεις Υπηρεσιών MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.  -  340 

Πωλήσεις Υπηρεσιών SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  -  10 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΕΛΙΑ Α.Ε.  7 

Αγορές Υπηρεσιών STANMED TRADING LTD  -  463 

Αγορές Υπηρεσιών PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Α.Ε.  -  108 

Αγορές Υπηρεσιών MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.  -  6.120 

Αγορές Υπηρεσιών ΕΛΙΑ Α.Ε.  4.149  437 

Αγορές Υπηρεσιών TATOI CLUB  138  41 

Αγορές Υπηρεσιών ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  530  - 
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ΟΜΙΛΟΣ 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 
- Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2016

Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις 
εμπορευμάτων/υπηρεσιών

ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε. “ΜΕΤΚΑ”  -  24 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις 
εμπορευμάτων/υπηρεσιών ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.  -  3 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις 
εμπορευμάτων/υπηρεσιών ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.  -  3 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις 
εμπορευμάτων/υπηρεσιών ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε  - 44.383

Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις 
εμπορευμάτων/υπηρεσιών ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ Β.Ε.Α.Ε.  -  578 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις 
εμπορευμάτων/υπηρεσιών

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ  -  39 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις 
εμπορευμάτων/υπηρεσιών

Μ και Μ Ανώνυμη Εταιρεία Φυσικού 
Αερίου  -  3 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις 
εμπορευμάτων/υπηρεσιών ΔΕΣΦΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  -  17 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις 
εμπορευμάτων/υπηρεσιών ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ Α.Ε.  -  3 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις 
εμπορευμάτων/υπηρεσιών SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. -  2 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις 
εμπορευμάτων/υπηρεσιών ΙΩΝΙΑ Α.Ε.  1.060  3 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις 
εμπορευμάτων/υπηρεσιών ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε.  148  - 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις 
εμπορευμάτων/υπηρεσιών ΦΘΙΩΤΙΚΗ Α.Ε.  424  - 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις 
εμπορευμάτων/υπηρεσιών TATOI CLUB  75  2 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις 
εμπορευμάτων/υπηρεσιών ΕΛΙΑ Α.Ε.  775  - 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις 
εμπορευμάτων/υπηρεσιών ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  6 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές 
αγαθών και υπηρεσιών

ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
Α.Ε. “ΜΕΤΚΑ”  -  4 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές 
αγαθών και υπηρεσιών STANMED TRADING LTD  -  20.085 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές 
αγαθών και υπηρεσιών RDA TRADING  -  3 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές 
αγαθών και υπηρεσιών ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.  -  4.329 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές 
αγαθών και υπηρεσιών ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε  12.882 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές 
αγαθών και υπηρεσιών

PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.  -  18 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές 
αγαθών και υπηρεσιών MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.  -  128.445 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές 
αγαθών και υπηρεσιών TATOI CLUB  1  1 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές 
αγαθών και υπηρεσιών ΕΛΙΑ Α.Ε.  45  45 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές 
αγαθών και υπηρεσιών ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  7  - 

Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα είναι η μη διανομή μερίσματος. 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στις 23 Ιανουαρίου 2017 η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου METKA EGN, ανακοί-
νωσε την υπογραφή συμβολαίων για την ολοκληρωμένη μελέτη, προμήθεια και 
κατασκευή (EPC) σταθμών παραγωγής ενέργειας συνολικής ισχύος άνω των 75 
MW και με αξία συμβολαίου άνω των 60 εκ. ευρώ. Η μεγαλύτερη από τις νέες 
συμβάσεις υπογράφηκε με την Noriker Power Limited με στόχο τη δημιουργία 
μιας καινοτόμου ηλεκτροπαραγωγού μονάδας 20MW, συμπεριλαμβανομένης 
μιας μεγάλης εγκατάστασης αποθήκευσης ενέργειας σε συσσωρευτές, η οποία 
θα παρέχει υπηρεσίες ταχείας απόκρισης συχνότητας στο δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Στις 27 Ιανουαρίου 2017 η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, ΜΕΤΚΑ Α.Ε., ανακοί-
νωσε νέα σύναψη συμφωνίας με τη Γενική Αρχή Ηλεκτρισμού και Ανανεώσιμης 
Ενέργειας της Λιβύης (GAEREL) για την υλοποίηση της σύμβασης σχεδιασμού, 
προμήθειας και κατασκευής (EPC) μιας νέας  μονάδας  παραγωγής  ηλεκτρι-
κής ενέργειας  στο  Τομπρούκ  της  Λιβύης. Το έργο, με συνολική ισχύ περί-
που 500MW, περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση 3 αεριοστρόβιλων 
General Electric GT13E2 σε διάταξη ανοιχτού κύκλου, καθώς και όλου του σχε-
τικού βοηθητικού εξοπλισμού και ενός υποσταθμού 220/66kV. Η συμβατική αξία 
για τη ΜΕΤΚΑ ανέρχεται στα $380 εκατομμύρια. 

Ο Όμιλος, διαθέτει ένα κρίσιμο μέγεθος στο χώρο των διεθνών θαλάσσιων με-
ταφορών, μέσω της μεταφοράς σημαντικών ποσοτήτων Α’ και Β’ Υλών, εξοπλι-
σμού αλλά και τελικών προϊόντων, το οποίο ενδέχεται να αυξηθεί ουσιωδώς 
κατά τα επόμενα έτη. Αναγνωρίζοντας και συνεκτιμώντας τη χρονική συγκυρία 
χαμηλών τιμών, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις που τίθενται από τις τρέχου-
σες τεχνικές  και περιβαλλοντικές προδιαγραφές στο χώρο της Ναυτιλίας, ο 
Όμιλος εξετάζει τις προοπτικές επενδύσεων του στον κλάδο αυτό με στόχο να 
αντισταθμίσει την έκθεσή του στις διεθνείς τιμές ναύλων ενισχύοντας ταυτόχρο-
να τη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων του. 

Τα Διοικητικά Συμβούλια των «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 
(στο εξής η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»), «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «ΜΕΤΚΑ»), «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙ-
ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ» (στο εξής η «ΑτΕ»), 
«PROTERGIA AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (στο εξής η «Protergia») και «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙ-
ΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙ-
ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (στο εξής η «Protergia Thermo») στις από 23.03.2017 συνεδρι-
άσεις τους ενέκριναν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση των 
εταιρειών ΜΕΤΚΑ, ΑτΕ, Protergia και Protergia Thermo από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
καθώς και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί της ανωτέρω συγχωνεύ-
σεως σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 4.1.4.1.3 
του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η συγχώνευση διενεργείται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 69 έως και 78 κ.ν. 
2190/1920 («Περί Ανωνύμων Εταιρειών»), όπως ισχύουν σήμερα, σε συνδυα-
σμό με τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του ν. 4172/2013, όπως ισχύ-
ει, του άρθρου 61 του ν. 4438/2016, και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας, 
στους όρους και διατυπώσεις των οποίων υποβάλλεται. Η σχέση ανταλλαγής 
που προτείνεται να εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της ΜΥ-
ΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και της ΜΕΤΚΑ είναι η ακόλουθη: 

• Για κάθε μια (1) υφιστάμενη κοινή, ονομαστική μετά ψήφου μετοχή ονομα-
στικής αξίας τριάντα δύο λεπτών του ευρώ (€0,32) έκαστη της ΜΕΤΚΑ, ο κύρι-
ος αυτής θα λάβει μια (1) κοινή, ονομαστική μετά ψήφου μετοχή, ονομαστικής 
αξίας ενενήντα επτά λεπτών του ευρώ (€0,97) επί του μετοχικού κεφαλαίου της 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, όπως αυτό θα διαμορφωθεί συνεπεία της συγχώνευσης. 

Οι μέτοχοι της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα διατηρήσουν τον αυτό, ως και προς της 
ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως, αριθμό μετοχών. Η προτεινόμενη σχέση 
ανταλλαγής έχει επιβεβαιωθεί ως ορίζεται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
4.1.4.1.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών από τα πιστωτικά ιδρύματα 
Nomura International plc και Barclays Bank Plc, η τελευταία ενεργώντας δια της 
Επενδυτικής της Τράπεζας, έκαστο εκ των οποίων διατύπωσε τη γνώμη του 
επί του δικαίου και ευλόγου αυτής και έθεσαν υπόψη των Διοικητικών Συμβου-
λίων της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και της ΜΕΤΚΑ αντίστοιχα τις από 22/3/2017 Εκθέσεις 
τους. Από την Έκθεση της Nomura International plc προκύπτει ότι το εύρος 
της σχέσης ανταλλαγής κυμαίνεται από 0,8467 μέχρι 1,1314. Από την Έκθε-

ση της Barclays Bank Plc προκύπτει ότι το εύρος 
της σχέσης ανταλλαγής κυμαίνεται από 0,94 μέχρι 
1,12. Αντιστοίχως, το δίκαιο και εύλογο της σχέσης 
ανταλλαγής επιβεβαιώθηκε με την από 23/3/2017 
Έκθεσή τους προς τα Διοικητικά Συμβούλια των 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και ΜΕΤΚΑ από τους ορκωτούς ελε-
γκτές λογιστές κ.κ. Αντώνιο Α. Προκοπίδη, με Α.Μ. 
ΣΟΕΛ 14511 και Δήμο Ν. Πιτέλη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 
14481, της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών PKF Ευ-
ρωελεγκτική Α.Ε. («PKF») σύμφωνα με τα προβλε-
πόμενα στο άρθρο 71 του κ.ν. 2190/1920. Σύμφωνα 
με τη σχετική Έκθεση της PKF το εύρος της σχέ-
σης ανταλλαγής κυμαίνεται από 0,91 μέχρι 1,10. Η 
ανωτέρω σχέση ανταλλαγής και εν γένει οι όροι του 
Σχεδίου Συγχώνευσης τελούν υπό την έγκριση των 
Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εται-
ρειών και την προϋπόθεση χορηγήσεως των κατά 
νόμο προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρ-
μόδιων Αρχών.

Ευάγγελος Μυτιληναίος

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Η σελίδα έχει σκοπίμως αφεθεί κενή





Επεξηγηματική
 Έκθεση
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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ  4 παρ. 7 -8 ΤΟΥ  Ν. 3556/2007

Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 
προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της περιλαμβάνει αναλυτικές 
πληροφορίες  σύμφωνα με τις παρ.  7 και 8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007.

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν δεκατρία εκατομμύρια 
τετρακόσιες οκτώ χιλιάδες τριακόσια ογδόντα έξι ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά 
του ευρώ (€ 113.408.386,14) διαιρούμενο σε εκατόν δέκα έξι εκατομμύρια εννι-
ακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες οκτακόσια εξήντα δύο (116.915.862)  άϋλες κοινές 
ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές  ονομαστικής αξίας μηδεν ευρώ και 97 λε-
πτών (€0,97) 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 
ισοδυναμεί με το ποσοστό  συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κε-
φάλαιο. 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 μό-
νον 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 ενη-
μέρωσης που προβλέπονται στο ν.3556/2007 και τις οικείες αποφάσεις της Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς. Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφε-
ται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο Δημόσιο μετά την παρέλευση πέντε 
(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 αποφασι-
σθεί από τη Γενική Συνέλευση.

• Το δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο 
κεφάλαιο σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (συμπεριλαμ-
βανομένων και αυξήσεων σε είδος) ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετα-
τροπής τους σε μετοχές ή με μετρητά και την ανάληψη νέων μετοχών κάθε 
περίπτωση αύξησης  του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά και την 

IV. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου

Δεν υφίστανται μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας που να παρέχουν στους κατό-
χους 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 συμφω-
νιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπά-
γονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών 
τους εκδόσεως της Εταιρείας  ή στην άσκηση των 
δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετο-
χές τους εκδόσεως της Εταιρείας. 

ανάληψη νέων μετοχών, συμπεριλαμβανομένων και 
αυξήσεων σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαί-
ωμα μετατροπής σε μετοχές.

• Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου των οικονομι-
κών καταστάσεων και των εκθέσεων των ορκωτών 
ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εται-
ρείας.

• Το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευ-
ση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής επιμέρους δι-
καιώματα: παράστασης αυτοπροσώπως ή δι’ αντι-
προσώπου, ψήφου, συμμετοχής στις συζητήσεις, 
υποβολής προτάσεων σε θέματα της ημερήσιας δι-
άταξης, καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά 
και ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δι-
ατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της 
εκκαθάρισης σύμφωνα με την παρ. 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 Κα-
ταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους, ή 
από οποιαδήποτε διάταξη νόμου, στον οποίο υπό-
κειται η Εταιρεία.

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 κατέ-
χουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μεγαλύτερο από 5% 
του συνολικού αριθμού των μετοχών της με αντί-
στοιχο δικαίωμα ψήφου παρατίθενται στον κάτωθι 
πίνακα. 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ % ΔΙΚ. ΨΗΦΟΥ

Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου 18.718.330 16,01% 16,01%

Ιωάννης Μυτιληναίος του Γεωργίου 19.201.219 16,42% 16,42%

FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS 7.145.168 6,11% 6,11%

45.064.717 38,54% 38,54%
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VII. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τρο-
ποποίησης καταστατικού

Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας για το διο-
ρισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
της και την τροποποίηση των διατάξεών του Καταστατικού της δεν 
διαφοροποιούνται 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 παρ. 2  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 Εται-
ρείας έχει το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συ-
νέλευσης, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την έκ-
δοση 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 διάστη-
μα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση.

β) Σύμφωνα με τις από 14.6.2006 και 3.9.2007 αποφάσεις Γενικής 
Συνέλευσης των Μετόχων της το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συ-
νεδρίαση του της 5.12.2007 αποφάσισε την εξειδίκευση των όρων 
και του πίνακα κατανομής του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων 
προαιρέσεως αγοράς μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 13 παρ. 13 του κ.ν.2190/1920 ως ισχύει, σε μέλη του 
Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη της Εταιρείας καθώς και των συνδεδε-
μένων με αυτήν εταιρειών. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση οι δι-
καιούχοι ανέρχονται σε 28, στους οποίους αντιστοιχούν έως 171.715 
δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών για το 2008. Σημειώνεται 
ότι για το έτος 2008 οι δικαιούχοι του προγράμματος δεν άσκησαν τα 
δικαιώματά τους και τα μετέφεραν για την επόμενη χρήση.

γ ) Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρ-
θρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ίσχυαν πριν την τροποποίηση τους 
με το ν. 3604/2007, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, 
αποφάσισε κατά  την 14.6.2006 συνεδρίασή της την απόκτηση από 
την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά το χρονικό δι-
άστημα από 14.6.2006 μέχρι 13.6.2007 κατ’ ανώτατο όριο 4.054.034 
ιδίων μετοχών, που αποτελούσε ποσοστό 10% του συνόλου των υφι-
σταμένων μετοχών της  με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής 
τιμής της μετοχής, με αρχικό εύρος τιμών αγοράς μεταξύ των € 5 
(κατώτατο όριο) και των € 35 (ανώτατο όριο) και στη συνέχεια όπως 
τροποποιήθηκε με την από 16.2.2007 απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης με εύρος τιμών αγοράς μεταξύ των € 5 (κατώτατο όριο) και των 
€ 50 (ανώτατο όριο). Στο πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω απόφα-
σης 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 συ-
ναλλαγής, και ιδίως τον ανώτατο αριθμό των ιδίων μετοχών που θα 
αγορασθούν, την ανώτατη και κατώτατη τιμή και το χρονικό διάστη-
μα, κατά το οποίο θα γίνουν οι αγορές των μετοχών. Το ως άνω πρό-
γραμμα ολοκληρώθηκε την 13.6.2007 αποκτώντας 2.348.291 ίδιες 
μετοχές (5.635.898 μετά το “split” των μετοχών της 19.12.2007), οι 
οποίες αντιστοιχούν σε 4,82% επί του τότε καταβεβλημένου μετοχι-
κού κεφαλαίου της Εταιρείας.

δ) Με την από 6η Μαΐου 2015 Α Επαναληπτική Γε-
νική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, απο-
φασίσθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 
το ποσό των έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων ενε-
νήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ 
και είκοσι λεπτών (€11.691.586,20) με μείωση της 
ονομαστικής αξίας των εκατόν δεκαέξι εκατομμυ-
ρίων εννιακοσίων δεκαπέντε χιλιάδων οκτακοσίων 
εξήντα δύο (116.915.862) μετοχών της Εταιρείας 
κατά το ποσό των δέκα λεπτών (€0,10) ανά μετο-
χή με σκοπό την επιστροφή μετρητών στους με-
τόχους, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 
του Καταστατικού της Εταιρείας. Συνεπεία της ανω-
τέρω μείωσης το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 
113.408.386,14, διαιρούμενο σε 116.915.862 ονο-
μαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,97 έκαστη. 

ε) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του 
κ.ν.2190/1920 ως ισχύει, η  Έκτακτη Γενική Συ-
νέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε 
κατά την 7.12.2007 συνεδρίαση της την απόκτηση 
από την Εταιρεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθη-
νών 5,18% του συνόλου των μετοχών της, δηλα-
δή 6.053.907 ιδίων μετοχών με κατώτατο όριο 
τιμής αγοράς € 2,08  και ανώτατο € 25 (τα ποσά 
αναπροσαρμοσμένα με το “split” των μετοχών της 
19.12.2007).  Η  διάρκεια του δικαιώματος απόκτη-
σης για την οποία χορηγήθηκε η ως άνω  έγκριση 
δεν θα υπερβεί τους 24 μήνες.  Στο πλαίσιο υλοποί-
ησης της ανωτέρω απόφασης της Γενικής Συνέλευ-
σης, με σκοπό την προώθηση στρατηγικών στόχων 
και επιχειρηματικών σκοπών, το Διοικητικό Συμβού-
λιο της Εταιρείας καθόρισε με σχετική απόφασή 
του την 5.12.2007, πριν την έναρξη του προγράμ-
ματος, τους βασικούς όρους της συναλλαγής, και 
ιδίως τον ανώτατο αριθμό των ιδίων μετοχών που 
θα αγορασθούν, την ανώτατη και κατώτατη τιμή και 
το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο θα γίνουν οι 
αγορές των μετοχών. Από την ημερομηνία έναρξης 
του προγράμματος μέχρι την 31.12.2010 κατείχε 
συνολικά 10.371.501 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντι-
στοιχούσαν σε ποσοστό  8,87% του μετοχικού της 
κεφαλαίου. Κατόπιν της ακύρωσης 5.635.898 ιδίων 
μετοχών, σύμφωνα με την από της 3 Ιουνίου 2011 
Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
της Εταιρείας και έως την 17.10.2013  η Εταιρεία 
κατείχε συνολικά 4.972.383 ίδιες μετοχές, οι οποί-
ες αντιστοιχούν σε ποσοστό  4,25% του μετοχικού 
της κεφαλαίου. Την 18.10.2013 η Εταιρεία προέβη 
σε πώληση των 4.972.383 ιδίων μετοχών, οι οποί-
ες αντιστοιχούν σε ποσοστό  4,25%, στην τιμή των 
5,13€ ανά μετοχή. 

IX. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, 
τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλα-
γής ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης.

Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε 
ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλ-
λαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας 
πρότασης. 



40

X. Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την 
καταβολή αποζημίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής 
τους εξαιτίας δημόσιας πρότασης. 

Ευάγγελος Μυτιληναίος

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
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Η σελίδα έχει σκοπίμως αφεθεί κενή





Δήλωση Εταιρικής 
Διακυβέρνησης
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Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η παρούσα δήλωση αποτελεί ειδική ενότητα της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητι-
κού Συμβουλίου όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 2 του ν. 3873/2010, 
και αφορά στις ακόλουθες ενότητες:

1. Αναφορά συμμόρφωσης με τον Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης τον οποίο ακολουθεί η Εταιρεία και τον 
προσδιορισμό του τόπου που είναι διαθέσιμος στο ευρύ 
κοινό.  

Η Εταιρεία μας ακολουθεί τις πολιτικές και πρακτικές που υιοθετούνται από τον 
«Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμένες Εταιρείες» (στο 
εξής ο «Κώδικας») του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), 
τον οποίο εφαρμόζει σήμερα όπως διαμορφώθηκε μετά την αναθεώρησή του 
τον Οκτώβριο του 2013 και βρίσκεται αναρτημένος στην οικεία ιστοσελίδα του 
Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) www.helex.com/el/web/guest/esed κα-
θώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση: www.mytilineos.gr/el-gr/
codes-and-policies/of-mytilineos-group#tab-corporate-governance-code. 

2. Αναφορά των αποκλίσεων από τις ειδικές πρακτικές του 
Κώδικα. 

Οι πρακτικές της Εταιρείας, όπως εφαρμόζονται σύμφωνα με το Καταστατικό 
της, τον Εσωτερικό Κανονισμό της και τον Κώδικα Δεοντολογίας της, αποκλί-
νουν από τις ειδικές πρακτικές του Κώδικα στα εξής σημεία:

i) Μέγεθος και σύνθεση Δ.Σ.

Απόκλιση από τo άρθρο: 2.8 που αφορά στην έλλειψη πολιτικής ποικιλομορ-
φίας ως προς τη σύνθεση τόσο του ΔΣ της όσο και των ανωτάτων διευθυντικών 
στελεχών της Εταιρείας.  

Επεξήγηση: Μέχρι σήμερα η Εταιρεία αν και λαμβάνει υπόψη της το θέμα της 
ποικιλομορφίας, βάση της οποίας οι όποιες προσλήψεις ανώτερων ή ανώτα-
των στελεχών καθώς και οι διορισμοί μελών Διοικητικού Συμβουλίου βασίζονται 
μόνο σε αμερόληπτα κριτήρια και δεν συνδέονται με οποιαδήποτε μορφή δια-
κρίσεων, δεν έχει καταρτίσει ακόμα επίσημη πολιτική. Στο πλαίσιο της συγκριμέ-
νης δήλωσης αναφέρονται σχετικοί δείκτες αναλογίας φύλλου και ηλικίας τόσο 
στα όργανα διακυβέρνησης του Ομίλου όσο και σε στελεχιακό και διοικητικό 
επίπεδο. Η Εταιρεία μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2018 προτίθεται να προσαρ-
μοστεί στην συγκεκριμένη πρακτική εντάσσοντας συγκεκριμένη πολιτική στον 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.

ii) Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου  Δ.Σ

Απόκλιση από το άρθρο 3.3 που αφορά στη μη ύπαρξη Ανεξάρτητου Αντι-
προέδρου στο Δ.Σ. της Εταιρείας εφόσον ισχύει το καθεστώς της δυαδικότητας 
του Προέδρου.

Επεξήγηση: Αν και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Εταιρείας προ-
βλέπει το διορισμό Ανεξάρτητου Αντιπροέδρου του ΔΣ, μέχρι σήμερα το ΔΣ της 
Εταιρείας δεν έχει διορίσει ανεξάρτητο Αντιπρόεδρο προερχόμενο από τα μέλη 
του αλλά εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του οποίου η συμβολή και ο ρόλος είναι 
εξέχουσας σημασίας για την αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας. Εν όψει και της 
ανάδειξης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου το 2017, η Εταιρεία θα εξετάσει την 
υιοθέτηση της συγκεκριμένης πρακτικής.      

iii) Ανάδειξη υποψηφίων μελών του Δ.Σ.

Απόκλιση από τα άρθρα: 1.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5,7 & 5.8 που αφορούν στις 
ειδικές πρακτικές της ενότητας «Ανάδειξη υποψήφιων μελών του Δ.Σ.»  

Επεξήγηση: Μέχρι σήμερα, η Εταιρεία δεν διαθέτει Επιτροπή ανάδειξης υπο-
ψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Εντούτοις, η υφιστάμενη διαδικασία 
επιλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χαρακτηρίζεται από αυστηρά 
κριτήρια επιλογής στα οποία συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η απαραίτητη 

τεχνογνωσία, η επιστημονική και επαγγελματική κα-
τάρτιση η προϋπόθεση να είναι πρόσωπα εγνωσμέ-
νης εμπειρίας και κύρους ώστε να εξασφαλίζεται με 
τη συμμετοχή τους η αποτελεσματικότερη λειτουρ-
γία του Συμβουλίου. Στο πλαίσιο των διαδικασιών 
της αναδιάρθρωσης της εταιρικής δομής, εντός 
του 2017, η Εταιρεία θα αξιολογήσει εκ νέου την 
εφαρμογή της συγκεκριμένης πρακτικής.    

iv) Λειτουργία του Δ.Σ.

Απόκλιση από το άρθρο 6.3 : Αφορά στην ανα-
φορά των καθηκόντων και στον καθορισμό της δι-
αδικασίας διορισμού και ανάκλησής του εταιρικού 
Γραμματέα.

Επεξήγηση: Τα καθήκοντα του εταιρικού Γραμμα-
τέα αφορούν στην υποστήριξη και τον συντονισμό 
της οργάνωσης των Γενικών Συνελεύσεων ενώ εί-
ναι επιφορτισμένος με την τήρηση των πρακτικών 
των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Παράλληλα ο απαραίτητος συντονισμός και η απαι-
τούμενη επικοινωνία των μετόχων με το ΔΣ υλο-
ποιείται από το τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων στο 
πλαίσιο της τήρησης των σχετικών προβλέψεων 
από το νομικό πλαίσιο, με στόχο την ανάπτυξη των 
σχέσεων με την επενδυτική κοινότητα. Ο Εταιρικός 
Γραμματέας διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Εν όψει της ανάδειξης του νέου Διοι-
κητικού Συμβουλίου το 2017 η Εταιρεία προτίθεται 
να αξιολογήσει το ρόλο και τις αρμοδιότητες του 
εταιρικού Γραμματέα σύμφωνα με τις πρακτικές 
του Κώδικα.    

Απόκλιση από τα άρθρα 6.8 & 6.9 που αφορούν 
στο δικαίωμα του ΔΣ για χρήση ανεξάρτητων συμ-
βούλων με δαπάνες της εταιρείας καθώς και για 
την παροχή επαρκών πόρων στις επιτροπές του ΔΣ 
για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους και την 
πρόσληψη εξωτερικών συμβούλων.

Επεξήγηση: Αν και οι συγκεκριμένες πρακτικές 
δεν αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Δ.Σ., η 
υποστήριξη του ίδιου όσο και των επιτροπών του, 
για την εκπλήρωση των καθηκόντων και του έργου 
τους, υλοποιείται με την διάθεση πόρων το ύψος 
των οποίων εγκρίνεται εκτάκτως από το Δ.Σ. για την 
προώθηση συγκεκριμένων ζητημάτων ανάλογα με 
τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες.

v) Αξιολόγηση του Δ.Σ.

Απόκλιση από το άρθρο: 7.2 που αφορά στην πε-
ριοδική συνάντηση των μη εκτελεστικών μελών του 
Δ.Σ., χωρίς παρουσία των εκτελεστικών, με σκοπό 
την αξιολόγηση επίδοσης & καθορισμό αμοιβής 
των τελευταίων στην εφαρμογή της διαδικασίας 
Αξιολόγησης του ΔΣ.   

Επεξήγηση: Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της 
δομής του Ομίλου η Εταιρεία θα διερευνήσει εκ 
νέου την προσαρμογή της στην εν λόγω ειδική πρα-
κτική.

vi) Επίπεδο & Διάρθρωση αμοιβών

Απόκλιση από τα άρθρα: 1.6, 1.8 & 1.9 που αφο-
ρούν στη σύνθεση και τη λειτουργία της Επιτροπής 
Αμοιβών της Εταιρείας.  
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Επεξήγηση: Μέχρι σήμερα η υφιστάμενη Επιτροπή Αμοιβών δεν 
έχει λειτουργήσει και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν στοιχεία για τη 
συχνότητα των συνεδριάσεών της και για άλλα θέματα που αφορούν 
στη λειτουργία της. Οι αμοιβές του Προέδρου και των εκτελεστικών 
μελών του Δ.Σ. εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση μετόχων και 
δημοσιοποιούνται συνολικά στις οικονομικές καταστάσεις. Στο πλαί-
σιο της αναδιάρθρωσης της δομής του Ομίλου η Εταιρεία προτίθεται 
να προσαρμοστεί με την εν λόγω ειδική πρακτική μέχρι το τέλος του 
2018.

vii) Επικοινωνία με τους Μετόχους 

Απόκλιση από το άρθρο: 1.1 που σχετίζεται με την αναφορά, στις 
αρμοδιότητες του Προέδρου και του ανεξάρτητου Αντιπροέδρου (αν 
υπάρχει) σχετικά με τη διαθεσιμότητα τους για συναντήσεις με μετό-
χους για συζητήσεις επί θεμάτων διακυβέρνησης της εταιρείας. 

Επεξήγηση: Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της ανάπτυξης της 
μακροχρόνιας σχέσης με τους  μετόχους και το ευρύτερο επενδυτι-
κό κοινό στη διατήρηση και την ανάπτυξη της αξιοπιστίας της. Αν και 
στις αρμοδιότητες του Προέδρου δεν αναφέρεται ρητά διαθεσιμότη-
τα του για συναντήσεις με τους μετόχους για θέματα Εταιρικής Δια-
κυβέρνησης, εντούτοις αυτό υλοποιείται στην πράξη μέσω της συμ-
μετοχής του σε διάφορους τρόπους σύμπραξης όπως: οι έκτακτες 
και τακτικές συνελεύσεις μετόχων, η ετήσια παρουσίαση στην Ένωση 
Θεσμικών Επενδυτών, οι τηλεδιασκέψεις στο πλαίσιο των παρουσιά-
σεων των οικονομικών αποτελεσμάτων, οι προσωπικές συναντήσεις 
ή συναντήσεις με μετόχους στο πλαίσιο σημαντικών συνεδρίων στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Ωστόσο, η Εταιρεία πρόκειται να αξιολογή-
σει εκ νέου την προσαρμογή της με την συγκεκριμένη πρακτική κυρί-
ως σε ότι αφορά ειδικότερα τις συναντήσεις του Προέδρου με τους 
μετόχους με αντικείμενο τα θέματα της εταιρικής διακυβέρνησης.  

viii) Γενική Συνέλευση Μετόχων 

Απόκλιση από το άρθρο 1.2: Σχετίζεται με την έλλειψη διάθεσης 
αποτελεσματικών και ανέξοδων τρόπων ψηφοφορίας, συμπεριλαμ-
βανομένης της ηλεκτρονικής ψήφου, όπου είναι δυνατόν, και της ψή-
φου δι’ αλληλογραφίας.

Επεξήγηση: Στο Καταστατικό της Εταιρείας προβλέπεται η δυνα-
τότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στη ψηφοφορία κατά τη γενική 
συνέλευση των μετόχων είτε με την άσκηση δικαιώματος ψήφου με 
ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δια αλληλογραφίας (Μέρος ΙΙ. 
Άρθρο 1.2.). Ωστόσο, η Εταιρεία αναμένει την έκδοση των σχετικών 
υπουργικών αποφάσεων προκειμένου να εισάγει σχετική διαδικασία 
αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για την ασφάλεια της ηλε-
κτρονικής ψηφοφορίας.

3. Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων, περιγραφή των δικαιωμάτων των μετόχων 
και τρόπος άσκησής τους.  

i) Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές 
εξουσίες αυτής

1. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο 
όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που 
αφορά την εταιρεία. Ειδικότερα, η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη 
αρμόδια να αποφασίζει για:

 
 α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, 

αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας,
 
 β) τροποποίηση του καταστατικού,
 

 γ) αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, 
εκτός από την περίπτωση της παραγράφου 2 
περ. (α) του άρθρου 5 του Καταστατικού, τις 
επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων και τη γε-
νόμενη με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών,

 
 δ) έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέ-

ψιμες ομολογίες και ομολογιακού δανείου με 
δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη με την επιφύ-
λαξη των όρων της παρ. 2 περ. (β) του άρθρου 
5 του Καταστατικού,

 
 ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 

εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του 
Καταστατικού,

 στ) εκλογή ελεγκτών,
 
 ζ) εκλογή εκκαθαριστών,
 
 η) έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων 

οικονομικών καταστάσεων),
 
 θ) διάθεση ετήσιων κερδών

 Στις ανωτέρω αρμοδιότητες δεν υπάγονται:
 
 α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατ’ εφαρμο-

γή της παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του κ.ν. 
2190/1920 ως εκάστοτε ισχύει, καθώς και αυ-
ξήσεις που επιβάλλονται από διατάξεις άλλων 
νόμων.

 
 β) οι τροποποιήσεις του Καταστατικού που 

αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 
κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 11 , της 
παρ. 2 του άρθρου 13α της παρ. 13 του άρ-
θρου 13 και της παρ. 4 του άρθρου 17β του 
κ.ν.2190/1920 ως εκάστοτε ισχύει.

 
 γ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 ανώνυμης 

εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κα-
τέχει το 100% των μετοχών της, και

 
 δ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετι-

κών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρι-
κή χρήση με απόφαση του Διοικητικού Συμβου-
λίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδό-
τηση της τακτικής γενικής συνέλευσης.

2. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενική Συνέλευσης 
δεσμεύουν και τους μετόχους, που απουσιά-
ζουν ή διαφωνούν.

3. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, συγκαλείται 
από το Διοικητικό Συμβούλιο και συνέρχεται 
τακτικά στην έδρα της Εταιρείας ή στην πε-
ριφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της 
έδρας ή άλλου δήμου όμορου της έδρας, του-
λάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στο 
πρώτο εξάμηνο από τη λήξη κάθε εταιρικής 
χρήσεως. Η Γενική Συνέλευση μπορεί, επίσης, 
να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου, 
όπου βρίσκεται η έδρα του χρηματιστηρίου, 
όπου είναι εισηγμένες οι μετοχές της Εταιρεί-
ας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκα-
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λεί σε έκτακτη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν το κρίνει 
σκόπιμο. Η Γενική Συνέλευση είναι δυνατό να διεξάγεται και μέσω τηλεδιά-
σκεψης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας που προβλέ-
πονται στις αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνώμη της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκεί-
νες που εξομοιώνονται μ’ αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον 
πλήρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρι-
νίζεται ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσι-
εύσεως της προσκλήσεως της Γενική Συνέλευσης και η ημέρα της συνε-
δριάσεώς της δεν υπολογίζονται. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως 
περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία 
και την ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σα-
φήνεια, τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακρι-
βείς οδηγίες για τον τρόπο, με τον οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετά-
σχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως 
ή δι’ αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ αποστάσεως. Πρόσκληση δεν 
απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρίστανται ή αντιπροσωπεύ-
ονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και 
κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη 
αποφάσεων.

5. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των 
θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή ποσοστό 
τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κε-
φαλαίου. Εάν δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, 
συγκαλείται επαναληπτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη 
χρονολογία της συνεδριάσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συ-
νέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμά-
των της αρχικής ημερησίας διατάξεως οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα 
του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, που εκπροσωπείται σ’ αυτή.

6. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψη-
φία των ψήφων, που εκπροσωπούνται στη συνέλευση αυτή. Εξαιρετικά η 
Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θε-
μάτων της ημερησίας διατάξεως εάν εκπροσωπούνται σε αυτή τα δύο τρίτα 
(2/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου Μετοχικού κεφαλαίου όταν πρόκει-
ται για αποφάσεις που αφορούν: α. παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, 
διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας, β. μεταβολή της 
Εθνικότητας της Εταιρείας, γ. μεταβολή του αντικειμένου της επιχειρήσεως 
της Εταιρείας, δ. αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, ε. μετα-
βολή του τρόπου διαθέσεως των κερδών (Νόμος 876/1976), στ. αύξηση 
των υποχρεώσεων των μετόχων, ζ. παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το 
Διοικητικό Συμβούλιο για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, και σε κάθε άλλη περίπτωση 
κατά την οποία ο νόμος ή το καταστατικό ορίζει ότι για τη λήψη ορισμένης 
αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση απαιτείται η ανωτέρω απαρτία της.

7. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου, ή όταν κωλύεται αυτός, ο αναπληρωτής του τον οποίο 
δύναται να έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με ειδική απόφασή του για 
τον σκοπό αυτό. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά αυτός που ορίζεται 
από τον Πρόεδρο. Αφού εγκριθεί ο κατάλογος των μετόχων, που έχουν 
δικαίωμα ψήφου η συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του οριστικού Προέ-
δρου της και ενός γραμματέα, που εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη.

8. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα 
θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη κα-
ταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση, καθώς και τις τυχόν προτάσεις 
των ελεγκτών ή των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Για τα θέματα που συζητούνται και 
για τα οποία λαμβάνονται αποφάσεις στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, 
που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Στην αρχή των 
πρακτικών καταχωρείται ο κατάλογος των μετόχων, που είναι παρόντες ή 
αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση. Αν στη Γενική Συνέλευση παρί-

σταται ένας (1) μόνον μέτοχος, είναι υποχρεω-
τική η παρουσία Συμβολαιογράφου, που προ-
συπογράφει τα πρακτικά της συνεδριάσεως.

ii) Δικαιώματα των μετόχων και τρόπος άσκη-
σής τους

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση 
της Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμ-
μετοχή τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε με-
τοχή παρέχει δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική 
Συνέλευση, με την επιφύλαξη των οριζόμενων 
στο άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει 
σήμερα.

2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει 
όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του 
Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε) 
στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες. Η από-
δειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με προ-
σκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του 
ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας 
ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας με τα αρ-
χεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου 
πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέ-
μπτης (5ης) ημέρας που προηγείται της συνε-
δρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία 
καταγραφής) και η σχετική έγγραφη βεβαίωση 
απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας εκδιδόμενη 
από το φορέα πρέπει να περιέλθει στην εται-
ρεία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν τη 
συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαί-
ωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συ-
νέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του 
μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις 
του άρθρου 28α του Κ.Ν. 2190/1920 ο εν λόγω 
μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο 
κατόπιν άδειάς της.

4. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προ-
ϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δι-
καιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης 
διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα 
πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρο-
νικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην 
ημερομηνία καταγραφής και την ημερομηνία 
της Γενικής Συνέλευσης.

5. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής 
στη Γενική Συνέλευση παρίστανται αυτοπρο-
σώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων 
εκπροσώπων τους. Κάθε μέτοχος μπορεί να 
διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομι-
κά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση 
ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία 
(3) φυσικά πρόσωπα. Ο διορισμός και η ανά-
κληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως 
και κοινοποιείται στα γραφεία της Εταιρείας 
τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευ-
σης. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται 
να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρ-
ξη της Γενικής Συνέλευσης κάθε γεγονός το 
οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους 
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για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί ο αντιπρόσω-
πος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. 
Σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με τα ανωτέρω δύναται να 
προκύπτει ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που 
ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντό-
τητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, ή β) είναι μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εται-
ρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή γ) είναι 
υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που 
ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή 
οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο 
της Εταιρείας, ή δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού 
με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω 
περιπτώσεις α’ έως γ’.

6. Είναι δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή στη ψηφοφορία κατά 
τη γενική συνέλευση των μετόχων είτε με την άσκηση του δικαιώ-
ματος ψήφου με ηλεκτρονικά μέσα είτε με ψηφοφορία δι’ αλλη-
λογραφίας με την εκ των προτέρων αποστολή στους μετόχους 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 
και σχετικών ψηφοδελτίων με τα θέματα αυτά. Τα θέματα και τα 
ψηφοδέλτια μπορεί να διατίθενται και η συμπλήρωσή τους να 
γίνεται και ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Η άσκηση του δι-
καιώματος ψήφου κατά τον ανωτέρω τρόπο μπορεί να γίνει πριν 
ή και κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης.

iii) Λοιπά δικαιώματα μετόχων

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε 
μέτοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομι-
κές καταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητι-
κού Συμβουλίου και των ελεγκτών. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να 
έχουν κατατεθεί έγκαιρα από το Διοικητικό Συμβούλιο στο γρα-
φείο της Εταιρείας.

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχι-
στον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κε-
φαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκα-
λεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα 
συνεδριάσεώς της, που να μην απέχει περισσότερο από σαρά-
ντα πέντε (45) ημέρες από την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση 
στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει 
να προσδιορίζεται με ακρίβεια το αντικείμενο της ημερήσιας δια-
τάξεως. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό 
Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών από την επίδοση της σχετι-
κής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες μετό-
χους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη 
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή ορί-
ζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημε-
ρήσια διάταξη.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβού-
λιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής 
Συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η 
σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε 
(15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρό-
σθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, 
με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά το άρθρο 26 του 
Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική 
Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευτούν, οι αιτούντες 
μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέ-
λευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 39 του Κ.Ν. 
2190/1920 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα ορι-
ζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

4. Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν το 
ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου με-
τοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Εταιρείας θέτει στη διάθεση των μετόχων 
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του 
Κ.Ν.2190/1920, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες 
πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευ-
σης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν 
περιληφθεί στην αρχική ή τυχόν αναθεωρη-
μένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση 
περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία 
της Γενικής Συνέλευσης.

5. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που 
υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχι-
στον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συ-
νέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται 
να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμε-
νες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο-
θέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές εί-
ναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

6. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπρο-
σωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) 
του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο 
Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης είναι υπο-
χρεωμένος να αναβάλει για μια φορά τη λήψη 
αποφάσεων Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συ-
νέλευσης για όλα ή ορισμένα θέματα, ορίζο-
ντας ημέρα συνεδριάσεως για τη λήψη τους 
εκείνη που ορίζεται στην αίτηση των μετόχων, 
που όμως δεν μπορεί να απέχει περισσότερο 
από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα της 
αναβολής. Η μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση 
αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν 
απαιτείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσί-
ευσης της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή 
δε, μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τη-
ρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 
2 και 28α του Κ.Ν.2190/1920.

7. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα 
εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρε-
ούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, 
εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που κατά την 
τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές 
της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς 
τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή 
σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς. Επίσης, 
μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που 
υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχι-
στον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συ-
νέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται 
να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμε-
νες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο-
θέσεις της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές εί-
ναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί 
την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα 
ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρα-
κτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις 
περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων 
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μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 3 ή 6 του άρθρου 
18 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό ισχύει σήμερα. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. 
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληρο-
φορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή 
ερωτήσεων και απαντήσεων.

8. Μετά από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του κα-
ταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία 
εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για 
την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της 
Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πλη-
ροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρα-
κτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση 
των αιτούντων μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 
3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν. 2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο 
επαρκή.

9. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα ει-
κοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η λήψη αποφάσε-
ως για οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 
γίνεται με ονομαστική κλήση.

10. Μέτοχοι της Εταιρείας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα εικοστό 
(1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητή-
σουν έλεγχο της Εταιρείας από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρει-
ας στην οποία εδρεύει η Εταιρεία, που δικάζει κατά τη διαδικασία της εκού-
σιας δικαιοδοσίας. Ο έλεγχος διατάσσεται, εάν πιθανολογούνται πράξεις 
που παραβιάζουν διατάξεις των νόμων ή του καταστατικού της Εταιρείας ή 
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

11. Μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του κατα-
βεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το δικα-
στήριο της προηγούμενης παραγράφου τον έλεγχο της Εταιρείας, εφόσον 
από την όλη πορεία αυτής καθίσταται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών 
υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση. 
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όσες φορές η μειοψηφία που ζητά τον 
έλεγχο εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

4. Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των Επιτροπών της Εταιρείας.  

i) Ρόλος και Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβούλιου

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το όργανο που ασκεί τη διοίκηση της Εται-
ρείας. Επωμίζεται την ευθύνη της διοίκησης (διαχείρισης και διάθεσης) της 
εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπησή της, επιδιώκοντας την ενίσχυση 
της οικονομικής αξίας και της αποδοτικότητάς της και την προάσπιση του 
εταιρικού συμφέροντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά του-
λάχιστον μία φορά το μήνα και εκτάκτως περισσότερες φορές αναλόγως 
με τη σπουδαιότητα των θεμάτων και την ανάγκη άμεσης λήψης απόφασης. 
Συνήθως στις τακτικές συνεδριάσεις παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητι-
κού Συμβουλίου. Ουδέποτε μέχρι την παρούσα το Διοικητικό Συμβούλιο δεν 
έλαβε απόφαση λόγω έλλειψης απαρτίας. 

2. Οι βασικές αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Κα-
ταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας είναι οι 
ακόλουθες:

 • η χάραξη στρατηγικών κατευθύνσεων, συμπεριλαμβανομένης της πώλη-
σης ή άλλως διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, η εξαγορά οποιασδήποτε 
επιχείρησης ή η πρόταση συγχώνευσης της Εταιρείας με άλλη επιχείρηση, 
οι οποίες υπόκεινται στην τελική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Με-
τόχων της Εταιρείας

 • η υιοθέτηση και εφαρμογή της γενικής πολι-
τικής με βάση τις εισηγήσεις και προτάσεις των 
Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών της 
Εταιρείας

 
 • η διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περι-

ουσίας και η εκπροσώπηση της Εταιρείας δικα-
στικώς και εξωδίκως,

 • η κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού 
και του επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας, 
ο καθορισμός και η επίτευξη στόχων αποδο-
τικότητάς της, η παρακολούθηση της πορείας 
της Εταιρείας και ο έλεγχος των μεγάλων κε-
φαλαιουχικών δαπανών

 • η ευθύνη πλήρους και αποτελεσματικού 
εσωτερικού ελέγχου σε όλες τις δραστηριότη-
τες της Εταιρείας,

 • η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας 
των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, βάσει 
των οποίων λειτουργεί η Εταιρεία και η διενέρ-
γεια των απαραίτητων αλλαγών εφόσον απαι-
τείται

 • ο καθορισμός της στρατηγικής και διαχείρι-
σης επιχειρηματικών κινδύνων της Εταιρείας

 • η επιλογή, αξιοποίηση και ανάπτυξη των δι-
ευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και καθο-
ρισμός της πολιτικής αμοιβών τους

 • ορισμός εσωτερικού ελεγκτή και καθορι-
σμός της αμοιβής του

 • ο καθορισμός των λογιστικών αρχών που 
ακολουθεί η Εταιρεία

 • η σύντομη αναφορά των πεπραγμένων στην 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας

 • η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων στις οποίες 
αναφέρονται αναλυτικά οι συναλλαγές της 
Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εται-
ρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 
του κ.ν.2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει

 Οι κανόνες εκπροσώπησης και δέσμευσης της 
Εταιρείας καθορίζονται εκάστοτε με ειδικές 
αποφάσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ii) Σύνθεση Διοικητικού Συμβούλιου & Βιογρα-
φικά Σημειώματα Μελών.

Σύμφωνα με το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβού-
λιο της Εταιρείας αποτελείται από επτά (7) έως 
δέκα πέντε (15) μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξε-
λέγη από την Γενική Συνέλευση την 08.05.2013 και 
η θητεία του λήγει την 08.05.2017. Αποτελείται από 
δύο εκτελεστικά και από έξι μη εκτελεστικά μέλη εκ 
των οποίων τρία είναι ανεξάρτητα. Η διάρκεια της 
θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εί-
ναι τετραετής. 

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως εξελέ-
γη από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εται-
ρείας, συγκροτήθηκε σε σώμα την 8η Μαΐου 2013, 
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ανασυγκροτήθηκε σε σώμα την 19η Νοεμβρίου 2013 λόγω αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών και μετά την 16.02.2015, 
οπότε παραιτήθηκε το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος κ. Νικόλαος Καραμούζης του Βασιλείου χωρίς να αντικατασταθεί και 
μέχρι 31.12.2016, ήταν η ακόλουθη: 

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην των εκτελεστικών, τα 
οποία και έχουν αποκλειστική απασχόληση με τις δραστηριότητες 
της Εταιρείας, όπως προκύπτει και από τα βιογραφικά τους σημει-
ώματα τα οποία ακολουθούν, δραστηριοποιούνται επαγγελματικά 
στους διάφορους τομείς εξειδίκευσης τους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ -
Εκτελεστικό μέλος

Γεννήθηκε το 1954. Απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος της Νομι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κάτοχος μεταπτυχιακού τίτ-
λου στα Οικονομικά από το London School of Economics. Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος ενός από τους πλέον σημαντικούς επιχει-
ρηματικούς Ομίλους της χώρας, της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΟΜΙΛΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Πρόεδρος του Δ.Σ. της Protergia και αντιπρόεδρος 
του Δ.Σ. της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ. (θυγατρικές του Ομίλου 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ).

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ιωάννης ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ -
Μη Εκτελεστικό μέλος

Γεννήθηκε το 1955. Απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανι-
κών. Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.», συνιδρυτής 
και Αντιπρόεδρος από ιδρύσεως μέχρι και σήμερα της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙ-
ΟΣ Α.Ε.- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Κατέχει επίσης τις θέσεις του 
Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στο Δ.Σ. της Protergia 
(θυγατρική του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ).

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ - 
Εκτελεστικό μέλος

Γεννήθηκε το 1946. Είναι Πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της 
Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (νυν Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών). Είναι Εντεταλμένος Σύμβουλος και 
μέλος του Δ.Σ. της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». 
Είναι επίσης μέλος του Δ.Σ. της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α. Ε.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος -  Εκτελεστικό 

Ιωάννης Μυτιληναίος του Γεωργίου Αντιπρόεδρος – μη εκτελεστικό 

Γεώργιος-Φανούριος Κοντούζογλου του Σταματίου Εντεταλμένος Σύμβουλος – εκτελεστικό 

Σοφία Δασκαλάκη του Γεωργίου  Μέλος – μη εκτελεστικό

Wade Burton του Robert Μέλος – μη εκτελεστικό

Απόστολος Γεωργιάδης του Σταύρου Μέλος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

Χρήστος Ζερεφός του Στυλιανού Μέλος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

Μιχαήλ Χανδρής του Δημητρίου Μέλος – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό

ΜΕΛΟΣ
ΣΟΦΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ -
Μη Εκτελεστικό μέλος

Γεννήθηκε το 1952. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρή-
σεων (BSc ,Deree College ) και Οικονομικά (MSc 
Econ, London School of Economics). Εργάστηκε, 
ως οικονομική αναλύτρια  δύο χρόνια στο «Τμήμα 
Βραχυχρόνιων Οικονομικών Προβλέψεων» του 
Υπουργείου Συντονισμού, πέντε χρόνια στο «Τμήμα 
Μελετών» της Τραπέζης της Ελλάδος και από το 
1985 στον Όμιλο «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ», αναπτύσσοντας 
τους τομείς Εταιρικών Σχέσεων και Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. ΣΕΒ και 
από τον Ιούνιο του 2013 είναι μέλος του Αμερικα-
νο-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητήριου. Διετέλε-
σε από το 2000 έως το 2010 εκλεγμένη Δημοτική 
Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων. 
Είναι ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων Παιδιών 
με καρκίνο, η «ΕΛΠΙΔΑ», καθώς και του Δικτύου «Δι-
εθνής Διαφάνεια - Hellas».

ΜΕΛΟΣ
WADE BURTON ΤΟΥ ROBERT -
Μη Εκτελεστικό μέλος

Γεννήθηκε το 1971. Είναι Αντιπρόεδρος, Διευθυ-
ντής Χαρτοφυλακίου και μέλος της Επενδυτικής 
Επιτροπής της εταιρείας Hamblin Watsa Investment 
Counsel, η οποία είναι πλήρως ελεγχόμενη θυ-
γατρική της εταιρείας Fairfax Financial Holdings 
Limited. Έχει εμπειρία άνω των 15 ετών στην δια-
χείριση επενδύσεων. Υπήρξε εταίρος και διαχειρι-
στής κεφαλαίων στην Peter Cundill and Associates, 
εταιρεία η οποία αποκτήθηκε από την Mackenzie 
Financial το 2006. Έχει υπηρετήσει σε Διοικητικά 
Συμβούλια και πιστωτικές επιτροπές διαφόρων δη-
μοσίων και ιδιωτικών εταιρειών.
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ΜΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ -
Μη Εκτελεστικό & Ανεξάρτητο μέλος

Γεννήθηκε το 1935. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και κάτοχος διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Διετέλε-
σε καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μονάχου μέχρι το 1972 
και στη συνέχεια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 1973 
μέχρι το 2002, οπότε αποχώρησε με τον τίτλο του επίτιμου καθηγητή. Παράλ-
ληλα με τη διδασκαλία και την έρευνα, άσκησε το δικηγορικό λειτούργημα και 
προσέφερε τις νομικές υπηρεσίες του ως δικηγόρος και νομικός σύμβουλος σε 
τράπεζες, οργανισμούς και σε μεγάλες εταιρείες. Διετέλεσε Διοικητής της Εθνι-
κής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος (1989-1993). Είναι επίτιμος διδάκτωρ 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 2000 έως και σήμερα.

ΜΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ -
Μη Εκτελεστικό & Ανεξάρτητο μέλος

Γεννήθηκε το 1943. Είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής και Μετεωρολο-
γίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταδιδακτορικές σπουδές και έρευνα έκα-
νε στο Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικών Ερευνών των ΗΠΑ (ΝCAR) και σε άλλα 
Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει διατελέσει καθηγη-
τής Φυσικής της Ατμόσφαιρας στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης και Αθηνών 
(1979-2010) και επισκέπτης καθηγητής στα Πανεπιστήμια Βοστώνης, Μινεσότα 
και Όσλο. Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, της Νορβηγικής Ακαδημίας, 
της Academia Europaea και σε άλλα διεθνή επιστημονικά Ιδρύματα. Εταίρος 
(Fellow) του Institute of Physics (UK) και Ισόβιο Μέλος της Αμερικανικής Γεωφυ-
σικής Ένωσης. Τα τελευταία 30 χρόνια έχει ιδρύσει ή συν-ιδρύσει από το μηδέν 
Ερευνητικά και άλλα Κέντρα. Μεταξύ άλλων, έχει συμμετάσχει σε Εκθέσεις της 
Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, η οποία τιμήθηκε με το 
Nobel Ειρήνης 2007. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών και της Διεθνούς Επιτροπής Όζοντος.

ΜΕΛΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΝΔΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -
Μη Εκτελεστικό & Ανεξάρτητο μέλος

Γεννήθηκε το 1951. Είναι απόφοιτος του τμήματος Πολιτικών και Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Λωζάννης. Το 1975 εισήλθε στις οικογενειακές 
ναυτιλιακές επιχειρήσεις και τις διευθύνει μέχρι και σήμερα. Είναι Πρόεδρος 
της Chandris (England) Ltd, Συνιδρυτής της Celebrity Cruises, Αντιπρόεδρος 
της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Τράπεζας της Ελλάδος.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΡΕΑΣ

Γεννήθηκε το 1981. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας 
και ακολούθως δημοσιογραφία στην Αθήνα. Εργάστηκε σε διάφορα μέσα ως 
δημοσιογράφος ως το 2010 οπότε και ανέλαβε θέση συνεργάτη στο Γραφείο 
Προέδρου του Ομίλου Μυτιληναίος. Από το 2012 είναι Γραμματέας του Διοι-
κητικού Συμβουλίου ενώ το 2013 ανέλαβε και τη θέση του Digital Media Officer 
του Ομίλου.

Τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ασχολούνται με τα καθημερινά 
θέματα διοίκησης της Εταιρείας και την εποπτεία εκτέλεσης των αποφάσεων 
του.

Τα μη εκτελεστικά μέλη είναι επιφορτισμένα με την εποπτεία της εκτέλεσης των 
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και την εποπτεία θεμάτων και τομέων 
της Εταιρείας που τους έχουν ανατεθεί ειδικά με απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου. 

Τα Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη νοούνται τα 
μέλη που δεν διατηρούν καμία επιχειρηματική δρα-
στηριότητα ή άλλη εμπορική σχέση με την Εταιρεία 
και η οποία θα μπορούσε να επηρεάσει την ανεξάρ-
τητη κρίση τους. Στα πλαίσιο αυτό δεν θεωρείται 
ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το 
πρόσωπο που: (α) διατηρεί επιχειρηματική ή άλλη 
επαγγελματική σχέση με την Εταιρεία ή με συνδε-
δεμένη με αυτή επιχείρηση κατά την έννοια του άρ-
θρου 42ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, η οποία από τη 
φύση της επηρεάζει ουσιαστικά την επιχειρηματική 
της δραστηριότητα και ιδίως όταν είναι σημαντικός 
προμηθευτής αγαθών ή υπηρεσιών ή βασικός πε-
λάτης της Εταιρείας, (β) είναι πρόεδρος ή Γενικός 
Διευθυντής της Εταιρείας ή εάν έχει τις ως άνω 
ιδιότητες ή είναι εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου σε συνδεδεμένη με την Εταιρεία επιχεί-
ρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ.5 του 
κ.ν.2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει ή διατηρεί 
σχέση εξαρτημένης εργασίας ή έμμισθης εντολής 
με την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχει-
ρήσεις, (γ) έχει συγγένεια μέχρι δευτέρου βαθμού 
ή είναι σύζυγος εκτελεστικού μέλους του Διοικητι-
κού Συμβουλίου ή διευθυντικού στελέχους ή μετό-
χου που συγκεντρώνει την πλειοψηφία του μετοχι-
κού κεφαλαίου της Εταιρείας ή συνδεδεμένης με 
αυτήν επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 42ε 
παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει, 
(δ) έχει διοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ.3 
του Κ.Ν. 2190/1920.Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν τη δυνατό-
τητα να υποβάλλουν ξεχωριστές αναφορές και εκ-
θέσεις στη Γενική Συνέλευση. Η παρουσία τους δεν 
είναι υποχρεωτική όταν στο Διοικητικό Συμβούλιο 
συμμετέχουν ως μέλη, εκπρόσωποι της μειοψηφί-
ας των μετόχων και ορίζονται ως τέτοιοι.

iii) Επιτροπές Διοικητικού Συμβούλιου και λοι-
πές Επιτροπές.

Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου υποστηρίζε-
ται από τις ακόλουθες Επιτροπές οι οποίες έχουν 
δυνατότητα πρόσβασης σε οικονομικούς, νομικούς 
και άλλους ειδικούς συμβούλους για την αρτιότερη 
υλοποίηση του έργου τους. 

1. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχι-
στον μία φορά έκαστου τριμήνου ή, άλλως, έκτακτα 
αν προκύψει θέμα για ενημέρωση των μελών της 
και λήψης σχετικής απόφασης. Η Επιτροπή συ-
γκροτείται αποκλειστικά από μη εκτελεστικά μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου εκ των οπίων τα δύο 
είναι και ανεξάρτητα. όπως ορίστηκαν από το Δι-
οικητικό Συμβούλιο την 8η Μαΐου 2013 και μετά το 
διορισμό νέων μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο 
την 19η Νοεμβρίου 2013, έλαβαν μέρος κατά το 
έτος 2016 στις ακόλουθες συνεδριάσεις

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

12.01.2016
Ενημέρωση επί της παρακολούθησης υλοποίησης των συμφωνηθέντων σχεδίων δράσης της Εταιρείας 
με προθεσμία έως 30.06.2015

14.01.2016

Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου επί της αξιολογήσεως της επάρκειας και 
αποτελεσματικότητας του περιβάλλοντος ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων του εργοστασίου 
της «S.C. SOMETRA S.A.» καθώς και δειγματοληπτικός έλεγχος λογαριασμών των οικονομικών 
καταστάσεων.

07.03.2016 Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου στο αντικείμενο «Μεταφορές φορτίων με πλοία».

17.03.2016 Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου στο αντικείμενο «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού». 

17.05.2016
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου στο αντικείμενο των πωλήσεων και της πιστωτικής 
πολιτικής της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ».

01.06.2016 Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου στο αντικείμενο «Πλατίνα Θερμοστοιχείων»

11.07.2016
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου στο πρόγραμμα «Αριστεία» και τα έργα «Creeping II» και 
«Μείωση Αριθμού Ανακατασκευής Λεκανών». 

12.07.2016
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου στο αντικείμενο «Διαδικασία έκδοσης εγγυήσεων της 
Μητρικής στις Θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου».

22.07.2016
Έγκριση των διενεργηθέντων ελέγχων από την Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου για το β’ τρίμηνο του 
2016

31.10.2016
Έγκριση των διενεργηθέντων ελέγχων από την Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας για το γ’ 
τρίμηνο του 2016.

12.12.2016

Θέμα πρώτο: Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου επί της παρακολούθησης υλοποίησης 
(follow-up) των συμφωνηθέντων σχεδίων δράσης με προθεσμία έως 30.06.2016

Θέμα δεύτερο: Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου επί του κανονιστικού πλαισίου περί 
Εταιρικής Διακυβέρνησης

Θέμα τρίτο: Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου επί της απογραφής αποθεμάτων του 
Ενεργειακού Κέντρου Αγίου Νικολάου –IPP
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Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι επιφορτισμένη κυρίως με την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληρο-
φόρησης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος 
διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της λειτουργίας της Διεύθυνσης των εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχό-
μενης οντότητας, την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών 
καταστάσεων, την επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και 
ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην ελεγχόμενη οντότητα 
άλλων υπηρεσιών από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο, με το να δέχεται τις υποχρεωτικές αναφορές των νόμιμων 
ελεγκτών της Εταιρείας σχετικά με κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου 
καθώς επίσης και παρακολουθεί την σύνταξη και παραλαμβάνει την τυχόν ιδιαίτερη έκθεση των νόμιμων ελεγκτών με τις αδυ-
ναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, με τις αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν τη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Τα θέματα που συζητήθηκαν από την Ελεγκτική Επιτροπή κατά την χρήση του 2016 παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Πρόεδρος

Απόστολος Γεωργιάδης του Σταύρου Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Μέλη

Σοφία Δασκαλάκη- Μυτιληναίου του Γεωργίου Μη εκτελεστικό μέλος του  Δ.Σ. 

Χρήστος Ζερεφός του Στυλιανού Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

12.01.2016
Ενημέρωση επί της παρακολούθησης υλοποίησης των συμφωνηθέντων σχεδίων δράσης της Εταιρείας 
με προθεσμία έως 30.06.2015

14.01.2016

Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου επί της αξιολογήσεως της επάρκειας και 
αποτελεσματικότητας του περιβάλλοντος ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων του εργοστασίου 
της «S.C. SOMETRA S.A.» καθώς και δειγματοληπτικός έλεγχος λογαριασμών των οικονομικών 
καταστάσεων.

07.03.2016 Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου στο αντικείμενο «Μεταφορές φορτίων με πλοία».

17.03.2016 Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου στο αντικείμενο «Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού». 

17.05.2016
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου στο αντικείμενο των πωλήσεων και της πιστωτικής 
πολιτικής της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ».

01.06.2016 Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου στο αντικείμενο «Πλατίνα Θερμοστοιχείων»

11.07.2016
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου στο πρόγραμμα «Αριστεία» και τα έργα «Creeping II» και 
«Μείωση Αριθμού Ανακατασκευής Λεκανών». 

12.07.2016
Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου στο αντικείμενο «Διαδικασία έκδοσης εγγυήσεων της 
Μητρικής στις Θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου».

22.07.2016
Έγκριση των διενεργηθέντων ελέγχων από την Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου για το β’ τρίμηνο του 
2016

31.10.2016
Έγκριση των διενεργηθέντων ελέγχων από την Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας για το γ’ 
τρίμηνο του 2016.

12.12.2016

Θέμα πρώτο: Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου επί της παρακολούθησης υλοποίησης 
(follow-up) των συμφωνηθέντων σχεδίων δράσης με προθεσμία έως 30.06.2016

Θέμα δεύτερο: Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου επί του κανονιστικού πλαισίου περί 
Εταιρικής Διακυβέρνησης

Θέμα τρίτο: Ενημέρωση για τα αποτελέσματα του ελέγχου επί της απογραφής αποθεμάτων του 
Ενεργειακού Κέντρου Αγίου Νικολάου –IPP
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2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ

Επιτροπή Αμοιβών, αν και έχει συσταθεί μέχρι την παρούσα δεν έχει ξεκινήσει τις εργασίες της. Αποτελείται από τρία μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, εκ των οποίων, τουλάχιστον ένα είναι υποχρεωτικά εκτελεστικό. Στις αρμοδιότητες της είναι να συνεδριάζει σε τακτική βάση 
ή κατά περίπτωση ιδία όταν επίκειται πρόσληψη ή απόλυση στελέχους που αναφέρεται απευθείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο και στελε-
χών που αναφέρονται στους Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές ή και σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται σκόπιμη. Επίσης Υποβάλλει 
κατά περίπτωση σχετικές εισηγήσεις για θέματα που άπτονται των καθηκόντων και δραστηριοτήτων της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, 
προκειμένου το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει σχετικώς:

3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η θεσμοθετημένη Επιτροπή Ε.Κ.Ε., στην οποία ως μέλος συμμετέχει και ο Πρόεδρος του Ομίλου, έχει ως βασική της αρμοδιότητα την 
επιτήρηση και την ορθή διαδικασία εφαρμογής της στρατηγικής Ε.Κ.Ε. στον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ που αφορά σε πολιτικές, στόχους, 
δράσεις και αποτελέσματα σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα. Ελέγχει και εγκρίνει τα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία που 
περιλαμβάνονται τόσο στην Ετήσια Οικονομική έκθεση του Ομίλου όσο και στον Κοινωνικό Απολογισμό, εξασφαλίζοντας ότι έχουν καλυ-
φθεί όλα τα ουσιαστικά θέματα βιωσιμότητας. Επίσης η Επιτροπή δύναται να έχει συμβουλευτικό ρόλο προς τη Διοίκηση της Εταιρείας και 
τις σχετικές επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, στα παραπάνω θέματα για την πληρέστερη εφαρμογή τους. 

*Η κ. Λυδία Τσαπάρα παρέμεινε μέλος της Επιτροπής Ε.Κ.Ε. έως τις 27/10/16, οπότε και αποχώρησε από τον Όμιλο.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Πρόεδρος

Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου Πρόεδρος του Δ.Σ.

Μέλη

Σοφία Δασκαλάκη - Μυτιληναίου του Γεωργίου Μη εκτελεστικό μέλος του  Δ.Σ. 

Χρήστος Ζερεφός του Στυλιανού Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Πρόεδρος

Χρήστος Ζερεφός του Στυλιανού Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.

Μέλη

Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σοφία Δασκαλάκη του Γεωργίου Μη εκτελεστικό μέλος του  Δ.Σ.

Σπύρος Κασδάς Πρόεδρος της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ

Φώτης Σπυράκος Γενικός Διοικητικός Διευθυντής Ομίλου 

Βίβιαν Μπουζάλη Διευθύντρια Επικοινωνίας Ομίλου

Λυδία Τσαπάρα* Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας της ΜΕΤΚΑ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

29.01.2016
Παρουσιάστηκαν, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν: o Απολογισμός των ενεργειών ΕΚΕ για το 2015, 
το Σχέδιο δράσης Ε.Κ.Ε. του Ομίλου για το έτος 2016 και οι καινοτομίες του νέου προγράμματος 
Κοινωνικής Συνεισφορά του Ομίλου «ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ».

24.10.2016
Παρουσιάστηκαν, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν: ο νέος Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας 
του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, το προτεινόμενο πλαίσιο εφαρμογής του Εταιρικού Εθελοντισμού και ο 
απολογισμός των ενεργειών του Σχεδίου Δράσης του 2016.
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Κατά τη διάρκεια του 2016 η Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συνεδρίασε 2 φορές. Τα κύρια θέματα των συνεδριάσεων 
αυτών παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 

iv) Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του. 

Το 2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πραγματοποίησε 63 συνεδριάσεις. ο πίνακας με τις παρουσίες των μελών του 
στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιτροπών του παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 

Σχετικά με τον αριθμό συνεδριάσεων του Δ.Σ. σημειώνουμε ότι η 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. είναι εταιρία συμμετοχών, εισηγμένη στο Χρη-
ματιστήριο Αξιών Αθηνών. Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, το 
καταστατικό της εταιρείας και τις σχετικές αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων αναφορικά με την ανάθεση εξουσιών στο 
πλαίσιο του Δ.Σ., απαιτείται συλλογική δράση του Δ.Σ. προκειμένου 
για παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ τρίτου προσώπου, συμπερι-
λαμβανομένων εταιριών-μελών του Ομίλου Μυτιληναίος. Λαμβάνο-
ντας υπόψη τις εκτεταμένες δραστηριότητες των μελών του Ομίλου, 
η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ καλείται πολύ συχνά να παρέχει την εγγύησή της 
υπέρ θυγατρικών εταιριών προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, προ-
μηθευτές και/ή στο πλαίσιο συμμετοχής σε διαγωνισμούς. Προ-
κειμένου, λοιπόν, να χορηγηθούν οι εγγυήσεις αυτές, τα μέλη του 
Δ.Σ. οφείλουν να ενεργήσουν συλλογικά με την έννοια ότι απαιτείται 
σχετική απόφαση για κάθε μία από τις εγγυήσεις, η οποία απόφαση 
αποτυπώνεται σε πρακτικά αποφάσεων του Δ.Σ. Λαμβάνοντας επί-
σης υπόψη ότι η συχνότητα με την οποία η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ λαμβάνει 
σχετικά αιτήματα και ότι η αντίστοιχη απόφαση για την έγκριση παρο-
χής της εγγύησης είναι προαπαιτούμενο για την έγκυρη σύναψη της 
σύμβασης εγγύησης, γίνεται αντιληπτό ότι δεν είναι πρακτικά δυνατό 
να προγραμματισθεί η λήψη πλειόνων αποφάσεων σε μία μοναδική 
συνεδρίαση (π.χ. σε μηνιαία βάση).

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι σχετικές απο-
φάσεις δεν επιβαρύνουν με επιπλέον διοικητικό ή 
άλλο κόστος τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Πρόκειται για 
τυπική προϋπόθεση και τα σχετικά πρακτικά απο-
φάσεων συντάσσονται και υπογράφονται από το 
σύνολο των μελών του Δ.Σ. δια περιφοράς, χωρίς 
προηγούμενη πραγματοποίηση συνεδρίασης, σύμ-
φωνα με άρθρο 21 παράγραφος 5 του Κανονιστι-
κού Νόμου 2190/1920. Ειδικότερα, από το σύνολο 
63 πρακτικών αποφάσεων Δ.Σ. κατά το έτος 2016, 
51 πρακτικά αποφάσεων συντάχθηκαν και υπογρά-
φηκαν από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
χωρίς να προηγηθεί συνεδρίαση σύμφωνα με το 
άρθρο 21 παράγραφος 5 του Κανονιστικού Νόμου 
2190/1920 (όπως δηλώνεται στο τέλος κάθε σχετι-
κού πρακτικού).

v) Περιγραφή τρόπου αξιολόγησης του Διοι-
κητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του. 

Όπως αναφέρεται στην Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας της Εταιρείας, η διαδικασία αξιολόγησης 
της αποτελεσματικότητας των μελών του Δ.Σ. και 
των επιτροπών λαμβάνει χώρα τουλάχιστον κάθε 
δύο χρόνια. Στη διαδικασία αυτή προΐσταται ο Πρό-

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

29.01.2016
Παρουσιάστηκαν, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν: o Απολογισμός των ενεργειών ΕΚΕ για το 2015, 
το Σχέδιο δράσης Ε.Κ.Ε. του Ομίλου για το έτος 2016 και οι καινοτομίες του νέου προγράμματος 
Κοινωνικής Συνεισφορά του Ομίλου «ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ».

24.10.2016
Παρουσιάστηκαν, συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν: ο νέος Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας 
του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, το προτεινόμενο πλαίσιο εφαρμογής του Εταιρικού Εθελοντισμού και ο 
απολογισμός των ενεργειών του Σχεδίου Δράσης του 2016.

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
63 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

11
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου,
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

63/63

Ιωάννης Μυτιληναίος του Γεωργίου,
Αντιπρόεδρος

63/63

Γεώργιος Κοντούζογλου του Σταματίου,
Εντεταλμένος Σύμβουλος

63/63

Σοφία Δασκαλάκη του Γεωργίου, 
Μέλος 

63/63 11/11

Wade Burton του Robert,
Μέλος

56/63

Απόστολος Γεωργιάδης του Σταύρου,
Μέλος

56/63 11/11

Χρήστος Ζερεφός του Στυλιανού, 
Μέλος

63/63 11/11

Μιχαήλ Χανδρής του Δημητρίου, 
Μέλος

56/63
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εδρος του Δ.Σ. και τα αποτελέσματα της συζητούνται από το Δ.Σ. σε ειδική 
συνεδρίαση. Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ο Πρόεδρος 
λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των τυχόν αδυναμιών που διαπιστώθηκαν. 
Το Δ.Σ. αξιολογεί τον Πρόεδρο τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια σε ξεχωριστή συ-
νεδρίαση στην οποία προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος. 

Μέχρι σήμερα, η αξιολόγηση του ΔΣ υλοποιείται κυρίως μέσω του απολογι-
σμού των πεπραγμένων του από την ετήσια Γενική Συνέλευση Μετόχων. Επί-
σης, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του ΔΣ και των επιτροπών του 
επικεντρώνεται στην εξέταση και την ανάλυση του απολογιστικού τους έργου 
σε σχέση με τους επιχειρηματικούς στόχους αλλά και τον βαθμό επίτευξης και 
προόδου της συνολικής στρατηγικής του Ομίλου.

 
5. Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών
των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης 
κινδύνων της Εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

i) Παράγοντες Κινδύνων  

Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, («ο Όμιλος») δραστηριοποιούμενος σε τρεις βασι-
κούς επιχειρηματικούς τομείς, Μεταλλουργίας & Μεταλλείων, Ενέργειας και 
Ολοκληρωμένων Έργων (EPC), αντιμετωπίζει έναν αριθμό διαφορετικών πα-
ραγόντων κινδύνου.

Συνεπώς, η έκθεση του Ομίλου σε αυτούς τους παράγοντες κινδύνου ενδέχεται 
να επηρεάσει τη λειτουργία του, τη χρηματοοικονομική του κατάσταση ή τα λει-
τουργικά του αποτελέσματα.

Επιπλέον των παραγόντων κινδύνου που μπορεί να παρουσιάζονται σε άλλα 
σημεία της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Ομίλου, οι ακόλουθοι αποτελούν 
τους βασικότερους παράγοντες κινδύνου οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρε-
άσουν ουσιωδώς τα αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του 
Ομίλου.

1. Κίνδυνος της Αγοράς

 Οι παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες συνεχίζουν να εμφανίζουν διακυμάν-
σεις. Ο Όμιλος αντιμετωπίζει κινδύνους από τις διακυμάνσεις στις τιμές 
του LME, την ισοτιμία €/$, το γενικότερο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό 
περιβάλλον, καθώς και την αγορά των τελικών προϊόντων αλουμινίου.

 Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος αναλαμβάνει μια σειρά δράσεων προκειμένου 
να αντισταθμίσει την έκθεσή του στους κινδύνους της αγοράς, να βελτιώσει 
τη διάρθρωση του κόστους και να διασφαλίσει τη ρευστότητά του. Αυτές 
περιλαμβάνουν κυρίως:

 - Την αντιστάθμιση του κινδύνου από τη διακύμανση της τιμής του αλου-
μινίου με τη χρήση διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων.

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

 - Την αναδιάρθρωση των ενεργειακών στοιχείων κόστους.

 - Την εφαρμογή προγραμμάτων βέλτιστης αξιοποίησης των περιουσια-
κών στοιχείων και την εφαρμογή προγραμμάτων μείωσης κόστους.

 - Την επεξεργασία σχεδίων βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας.

 - Την επανεκτίμηση της πιστωτικής πολιτικής του Ομίλου και των διαδικα-
σιών εκτίμησης της πιστοληπτικής ικανότητας πελατών.

2. Αύξηση του κόστους πρώτων υλών ή σημα-
ντικοί Ετεροχρονισμοί

 Τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου επη-
ρεάζονται από αυξήσεις στο κόστος των πρώ-
των υλών, όπως ο μεταλλουργικός οπτάνθρα-
κας, η καυστική σόδα και άλλα βασικά υλικά, 
όπως επίσης και από το κόστος των ναύλων 
που σχετίζονται με τη μεταφορά των υλών αυ-
τών. 

 Έναντι αυτών ο Όμιλος προσπαθεί να δια-
πραγματευτεί και να «κλειδώσει» τα κύρια 
συμβόλαια ναύλων με ανταγωνιστικούς όρους. 
Παράλληλα, έχει θέσει σε εφαρμογή ένα νέο 
σύστημα αξιολόγησης των τιμών προμήθειας 
πρώτων υλών, ενώ εφαρμόζει ταυτόχρονα ένα 
συνεχές πρόγραμμα βελτιστοποίησης και μεί-
ωσης κόστους.

 Επίσης, τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομί-
λου μπορεί να επηρεαστούν από σημαντικούς 
ετεροχρονισμούς όταν η πτώση στις τιμές των 
στοιχείων κόστους που σχετίζονται με την τιμή 
του LME ή την ισοτιμία €/$, δεν είναι αρκετή 
ώστε να αντισταθμίσει την αντίστοιχη μείωση 
στις τιμές του LME ή του δολαρίου ΗΠΑ κατά 
την ίδια περίοδο.

3. Διαθεσιμότητα ελληνικών βωξιτών και Συ-
γκέντρωση Αγοράς

 Για τις ανάγκες της Αλουμίνας, ο Όμιλος εξαρ-
τάται σημαντικά από τη διαθεσιμότητα ελληνι-
κών βωξιτών. Με τη λειτουργία των δικών του 
μεταλλείων, μέσω της 100% θυγατρικής του 
«Δελφοί – Δίστομον ΑΕ», ο Όμιλος καλύπτει 
περίπου το 38-40% των αναγκών του σε ελλη-
νικούς βωξίτες. Ωστόσο, στα επόμενα χρόνια 
ενδεχομένως να υπάρξουν δυσκολίες στην 
αδειοδότηση ή την εξεύρεση νέων κοιτασμά-
των βωξίτη στην Ελλάδα. Επιπλέον, η ελληνική 
αγορά βωξίτη είναι ήδη αρκετά συγκεντρωμένη 
σε μικρό αριθμό προμηθευτών. Αυτό το γεγο-
νός, σε συνδυασμό με την πιθανότητα περαιτέ-
ρω συγκέντρωσης της αγοράς θα μπορούσαν 
να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο κόστος του 
Ομίλου για προμήθεια ελληνικού βωξίτη στο 
μέλλον.

 Για τους λόγους αυτούς, ο Όμιλος επιδιώκει να 
διαπραγματεύεται πολυετή συμβόλαια βωξίτη 
καθώς και στρατηγικές συμμαχίες με τους έλ-
ληνες παραγωγούς.

4. Υγιεινή, ασφάλεια και περιβαλλοντικοί νό-
μοι και ρυθμίσεις

 Οι δραστηριότητες του Ομίλου υπόκεινται σε 
νόμους και κανονισμούς που αφορούν στην 
υγιεινή, την ασφάλεια και το περιβάλλον. Το 
κόστος συμμόρφωσης με αυτούς τους κανό-
νες συμπεριλαμβάνει είτε τη διενέργεια επεν-
δύσεων, είτε τη δαπάνη σημαντικών ποσών για 
δράσεις που αφορούν στην ασφαλή διαχείριση 
βιομηχανικών αποβλήτων και στην περιβαλλο-
ντική αποκατάσταση. 
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 Οι εργαζόμενοι του Ομίλου εκτίθενται σε μια σειρά από κινδύ-
νους που μπορούν να επηρεάσουν και να απειλήσουν άμεσα ή 
έμμεσα την υγεία και την ασφάλειά τους. Ο Όμιλος δύναται να 
αναγνωρίσει τους κινδύνους που προέρχονται από την έκθεση 
των εργαζομένων σε παράγοντες του εργασιακού περιβάλλο-
ντος που βλάπτουν την υγεία και την ασφάλειά τους. Για την 
αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, έχει προβεί στις απαραίτητες 
εργασίες και μετρήσεις ώστε να εκτιμηθεί η επίδρασή τους στον 
ανθρώπινο οργανισμό και να εντοπιστούν οι ανάγκες παρεμβά-
σεων στους χώρους εργασίας.

 Περιβαλλοντικά ζητήματα για τα οποία μπορεί να είμαστε υπεύ-
θυνοι είναι πιθανό να προκύψουν στο μέλλον στις παρούσες 
εγκαταστάσεις μας, σε εγκαταστάσεις παλαιάς ιδιοκτησίας μας 
ή προηγούμενης λειτουργίας μας, έστω και αν μέχρι σήμερα δεν 
είναι ή δεν θα μπορούσαν να είναι γνωστά στη Διοίκηση ή δεν 
έχουν ακόμα εμφανιστεί.

 Παράλληλα, η συστηματική εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων 
Τεχνικών (ΒΑΤs) κατά την παραγωγική διαδικασία και τη δια-
χείριση των αποβλήτων καθώς και η χρήση φιλικότερων προς 
το περιβάλλον ορυκτών καυσίμων (ήτοι κυρίως φυσικό αέριο), 
ιδιαίτερα στους τομείς της Μεταλλουργίας και της Ενέργειας, 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα της επιχειρηματικής ανάπτυξης 
του Ομίλου αλλά και της δέσμευσής του ως προς την προστασία 
του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης 
των φυσικών πόρων.

5. Κλιματική αλλαγή, σχετική νομοθεσία και κανονισμοί και 
φαινόμενα θερμοκηπίου.

 Η Ενέργεια αποτελεί μια σημαντική πρώτη ύλη για τις δραστηρι-
ότητες του Ομίλου ενώ παράλληλα προβλέπεται να αποτελέσει 
και μια σημαντική πηγή εσόδου στο κοντινό μέλλον. Επιπλέον ο 
Όμιλος δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περίμετρο του ενερ-
γειακού τομέα μέσω του τομέα κατασκευής ολοκληρωμένων 
έργων (EPC). Υπάρχει μια έντονα κλιμακούμενη αντίληψη ότι 
η κατανάλωση ενέργειας που παράγεται από ορυκτά καύσιμα 
αποτελεί ένα από τους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν 
στο φαινόμενο της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. 
Ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός κυβερνήσεων, κυβερνη-
τικών σωμάτων και επιτροπών έχουν ξεκινήσει ή προτίθενται να 
προβούν σε νομοθετικές και κανονιστικές αλλαγές, ανταποκρι-
νόμενοι στους πιθανούς κινδύνους αυτού του φαινομένου.

 Τα λειτουργικά περιθώρια του Ομίλου πιθανώς να επηρεαστούν 
από αλλαγές που ενδεχομένως συμβούν σε παραγωγικές εγκα-
ταστάσεις του με αυξημένες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κα-
θώς και σε εγκαταστάσεις του με αυξημένες ενεργειακές απαι-
τήσεις, ως αποτέλεσμα κανονιστικών ρυθμίσεων κυρίως στην 
Ε.Ε. όπου δραστηριοποιείται.

 Οι εκτιμήσεις της πιθανής επίπτωσης της μελλοντικής νομο-
θεσίας και του κανονιστικού πλαισίου για την κλιματική αλλαγή 
και των ευρωπαϊκών και διεθνών συνθηκών και συμφωνιών είναι 
αβέβαιες, δεδομένης της ευρύτητας του σκοπού των πιθανών 
αυτών αλλαγών. Ο Όμιλος μπορεί να αναγκαστεί να πραγμα-
τοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στο μέλλον σαν αποτέλεσμα 
της απαραίτητης συμμόρφωσης του με την αναθεωρημένη νο-
μοθεσία και τις νέες ρυθμίσεις. Ο Όμιλος τέλος, ως συνέπεια 
ελλείμματος ή πλεονάσματος στη διαχείριση των δικαιωμάτων 
εκπομπών ρύπων CO2, αλλά και ως συνέπεια των μεγάλων 
ενεργειακών του καταναλώσεων κυρίως για τη δραστηριότητα 
της παραγωγής Αλουμινίου, ενδέχεται να αναγνωρίσει σημαντι-
κά έξοδα ή έσοδα αντίστοιχα. 

 Από την άλλη πλευρά, ο Όμιλος ενδεχομένως 
να αναγνωρίσει ευκαιρίες στον τομέα δραστη-
ριότητας των έργων EPC λόγω οποιασδήποτε 
εκ των προαναφερθεισών αλλαγών στη νομο-
θεσία που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

6. Μη πραγματοποίηση των αναμενόμενων 
μακροπρόθεσμων οφελών από την παρα-
γωγικότητα και τις πρωτοβουλίες μείωσης 
κόστους.

 Ο Όμιλος έχει αναλάβει, και μπορεί να συνε-
χίσει να αναλαμβάνει, πρωτοβουλίες στους 
τομείς της παραγωγικότητας και μείωσης των 
εξόδων ώστε να βελτιωθεί η απόδοση και να 
μειωθεί το συνολικό κόστος παραγωγής. Πά-
ντα υπάρχουν πιθανότητες οι ενέργειες αυτές 
να μην μπορούν να πραγματοποιηθούν στο σύ-
νολό τους ή η εκτιμώμενη εξοικονόμηση από 
τέτοιες πρωτοβουλίες να μην υλοποιηθεί κατά 
το σύνολο, ακόμα και λόγω συγκυριών εκτός 
ελέγχου του Ομίλου.

7. Πολιτικά, Νομικά και ρυθμιστικά θέματα

 Οι δραστηριότητες του Ομίλου που σχετίζο-
νται με την ενέργεια παραμένουν σε σημα-
ντικό βαθμό κυβερνητικά ρυθμιζόμενες στην 
Ελλάδα και εξαρτώμενες από θέματα και απο-
φάσεις πολιτικού, νομικού και κανονιστικού 
θεσμικού πλαισίου. Οι εξελίξεις σε αυτό το 
περιβάλλον, που θα μπορούσαν να σημαίνουν 
καθυστερήσεις στην ουσιαστική απελευθέρω-
ση της αγοράς ενέργειας, ενδέχεται να έχουν 
αντίκτυπο στις δραστηριότητες του Ομίλου, τα 
μελλοντικά αποτελέσματα καθώς και την αξία 
των ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων του 
Ομίλου ή των περιουσιακών στοιχείων του για 
τη λειτουργία των οποίων απαιτείται σημαντική 
κατανάλωση ενεργειακών προϊόντων. 

 Επιπλέον, ο Όμιλος μπορεί επίσης να επηρε-
αστεί από δυσμενείς για αυτόν εξελίξεις ανα-
φορικά με πολιτικά και ρυθμιστικά θέματα που 
σχετίζονται με τη δραστηριότητά του στα έργα 
EPC σε χώρες εκτός της Ελληνικής επικράτει-
ας και ειδικά σε χώρες με πολιτική αστάθεια.

8. Ασφάλεια πληροφορικής

 Οι επιχειρηματικές μας διαδικασίες υποστη-
ρίζονται από διάφορα πακέτα λογισμικού και 
συστήματα επεξεργασίας δεδομένων. Παρόλα 
αυτά, ποτέ δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως 
η πιθανότητα μη διαθεσιμότητας των πληρο-
φοριακών συστημάτων ή η πιθανότητα παραβί-
ασης της ασφάλειας των δεδομένων του Ομί-
λου.

 Οι κίνδυνοι αυτοί μετριάζονται εφαρμόζοντας 
υψηλά πρότυπα ασφαλείας και λαμβάνοντας 
μέτρα με στόχο να επιτευχθεί και να διασφαλι-
στεί η διαθεσιμότητα, η αξιοπιστία, η εμπιστευ-
τικότητα και η ιχνηλασιμότητα. Επιπροσθέτως, 
και προκειμένου να ελεγχθούν κίνδυνοι ασφα-
λείας, πραγματοποιούνται τακτικά επενδύσεις 
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σε αναβαθμίσεις λογισμικού και εξοπλισμού, διεξάγονται περιοδικοί εσω-
τερικοί και εξωτερικοί έλεγχοι από διεθνείς ομίλους συμβούλων, και γενικά 
εφαρμόζονται διαδικασίες διαρκούς προόδου.

9. Κίνδυνοι σχετιζόμενοι με τα έργα EPC

 Ο Όμιλος, μέσω της θυγατρικής του ΜΕΤΚΑ, είναι συμβατικά εκτεθειμένος 
σε κινδύνους που σχετίζονται με το μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό σχεδι-
ασμό, την προμήθεια, την κατασκευή και την παράδοση έτοιμων προς λει-
τουργία εγκαταστάσεων σε συμπεφωνημένο τίμημα. Οι προαναφερθέντες 
κίνδυνοι αφορούν κυρίως σε υπερβάσεις κόστους ή/και καθυστερήσεις 
στην υλοποίηση σχετικά με:

 - Απροσδόκητες αυξήσεις στο κόστος πρώτων υλών και εξοπλισμού

 - Βλάβες στον εξοπλισμό ή μηχανικές αστοχίες

 - Απρόβλεπτες συνθήκες κατά την κατασκευή

 - Καθυστερήσεις λόγω ιδιαζόντων καιρικών συνθηκών

 - Αστοχίες απόδοσης ή αδυναμίες προμηθευτών και εργολάβων

 - Επιπρόσθετες εργασίες που απαιτούνται κατά παραγγελία του πελάτη 
ή λόγω δικής του καθυστέρησης να παρέχει έγκαιρα πληροφορίες για το 
σχεδιασμό ή τη μηχανική του έργου.

 - Απρόβλεπτες ή απροσδόκητες μεταβολές των κοινωνικοπολιτικών συν-
θηκών κυρίως σε χώρες με πολιτική και κυβερνητική αστάθεια.

 Σε περιστάσεις κατά τις οποίες απαιτείται επιπλέον χρόνος ή πραγματοποι-
ούνται επιπλέον δαπάνες από τον Όμιλο ΜΕΤΚΑ, λόγω υπαιτιότητας του 
πελάτη, η ΜΕΤΚΑ διαπραγματεύεται μαζί του χρηματική αποζημίωση.

 Το βασικό πλεονέκτημα του Ομίλου της ΜΕΤΚΑ είναι το ανθρώπινο δυναμι-
κό του. Επομένως, αδυναμία να διατηρήσει το δυναμικό της ή να προσεγ-
γίσει και να διακρατήσει νέο, κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό προκει-
μένου να αναπτύξει την τεχνογνωσία του, θα μπορούσε να επηρεάσει τη 
σημερινή ή μελλοντική απόδοσή του.  

 Η επιτυχία του Ομίλου της ΜΕΤΚΑ σε αυτόν τον τομέα εξαρτάται από την 
ικανότητά του να προσλαμβάνει, να εκπαιδεύει και να διατηρεί έναν ικανό 
αριθμό εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων διευθυντικών στελεχών, μη-
χανικών και τεχνικών που έχουν τις απαραίτητες ικανότητες και εξειδίκευ-
ση.

10. Έκτακτα Γεγονότα

 Τα έκτακτα γεγονότα, συμπεριλαμβανόμενων φυσικών καταστροφών, πο-
λέμου ή τρομοκρατικών δράσεων, μη προγραμματισμένων διακοπών της 
παραγωγικής λειτουργίας, διακοπών τροφοδοσίας ή ανεπάρκειας του 
εξοπλισμού ή/ και των διαδικασιών να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές, 
μπορούν να αυξήσουν το κόστος και να επηρεάσουν τα οικονομικά αποτε-
λέσματα του Ομίλου. Επίσης, οι ισχύοντες όροι ασφάλισης του Ομίλου πι-
θανόν να μην παρέχουν προστασία ικανή να καλύψει το σύνολο της ζημιάς 
που μπορεί να προκύψει από τέτοιες συγκυρίες.

11. Εκκρεμοδικίες

 Ο Όμιλος μέσω κυρίως των θυγατρικών του εμπλέκεται ως ενάγων ή ενα-
γόμενος σε ένα αριθμό υποθέσεων με τρίτους. Από την οριστική έκβαση 
των υποθέσεων αυτών μπορεί να προκύψουν έσοδα ή έξοδα τα οποία μπο-
ρεί να επηρεάσουν σημαντικά τα αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική 
θέση των θυγατρικών εταιρειών και του Ομίλου

ii) Οργάνωση και διεξαγωγή διαχείρισης 
κινδύνου

Ο Όμιλος έχει ορίσει τον κίνδυνο ως ένα σύνολο 
αβέβαιων και απρογραμμάτιστων καταστάσεων 
που μπορεί να επηρεάσουν συνολικά τις δραστη-
ριότητές του, την επιχειρηματική του δράση, την οι-
κονομική του απόδοση καθώς και την εκτέλεση της 
στρατηγικής του και την επίτευξη των στόχων του.

Μια συγκεκριμένη προσέγγιση της διαχείρισης κιν-
δύνων έχει καθιερωθεί σε όλους τους τομείς δρα-
στηριότητας, όπου ορισμένοι κίνδυνοι έχουν ανα-
γνωριστεί ως ακολούθως:

- Αναγνώριση και εκτίμηση παραγόντων
 κινδύνου

- Σχεδιασμός της πολιτικής διαχείρισης
 κινδύνων

- Εκτέλεση και αξιολόγηση της πολιτικής
 κινδύνων

Ο Όμιλος έχει καθορίσει συγκεκριμένες και ολο-
κληρωμένες Διαδικασίες Διαχείρισης Κινδύνων. 
‘Ολα τα διευθυντικά στελέχη εμπλέκονται στη δια-
δικασία αναγνώρισης και πρωταρχικής εκτίμησης 
των κινδύνων ώστε να διευκολύνουν το έργο των 
Συμβουλίων Διοίκησης κάθε επιχειρηματικού το-
μέα καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε 
νομικού προσώπου στο σχεδιασμό και την έγκριση 
συγκεκριμένων δράσεων στα πλαίσια των εγκεκρι-
μένων Διαδικασιών Διαχείρισης Κινδύνων.

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

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

Μέσα από την αναγνώριση και την κατανόηση των 
ουσιαστικών θεμάτων βιωσιμότητας, ο Όμιλος   δια-
μορφώνει και αναπτύσσει την ενιαία επιχειρηματική 
του στρατηγική, τους σκοπούς, τους στόχους, τις 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές της πρωτοβουλίες.
Ο Όμιλος, τέλος διεξάγει περιοδικούς εσωτερικούς 
ελέγχους για να διασφαλίσει την κατάλληλη και 
αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών ανα-
γνώρισης και εκτίμησης κινδύνων και των πολιτικών 
διαχείρισης των κινδύνων αυτών.
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iii) Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

1. Επιπλέον των όσων αναφέρονται σε άλλα σημεία της παρού-
σης και όσων περιγράφονται ανωτέρω στις αρμοδιότητες της 
Ελεγκτικής Επιτροπής, η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της 
Εταιρείας αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα η οποία 
αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στις αρμοδιότητές της 
περιλαμβάνονται η αξιολόγηση και βελτίωση των συστημάτων 
διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου καθώς και η εξα-
κρίβωση της συμμόρφωσης με τις θεσμοθετημένες πολιτικές και 
διαδικασίες όπως αυτές οριοθετούνται στον Εσωτερικό Κανονι-
σμό Λειτουργίας, την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές 
διατάξεις.

 Επίσης σε διαρκή βάση αναλύονται και εξετάζονται:

 - η αποτελεσματικότητα των λογιστικών και οικονομικών συ-
στημάτων της Εταιρείας, των ελεγκτικών μηχανισμών, των συ-
στημάτων ποιότητας, ασφάλειας-υγιεινής και περιβάλλοντος 
καθώς και η διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων,

 
 - η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και άλλων σημα-

ντικών στοιχείων και πληροφοριών, που προορίζονται για γνω-
στοποίηση,

 - η αξιοπιστία των προσόντων και της ανεξαρτησίας των ορκω-
τών ελεγκτών.

 - περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών 
της Εταιρείας με τα συμφέροντα της Εταιρείας,

 - οι σχέσεις και οι συναλλαγές της Εταιρείας με τις συνδεδεμέ-
νες με αυτήν εταιρείες , καθώς και οι σχέσεις της Εταιρείας με 
τις εταιρίες στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν σε ποσοστό 
τουλάχιστον 10% μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρεί-
ας ή μέτοχοί της, με ποσοστό τουλάχιστον 10%.

 - η νομιμότητα των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς 
τα μέλη της Διοικήσεως αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμο-
δίων οργάνων της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε διαρκή και συνεχή βάση επανεξετά-
ζει την εταιρική στρατηγική και τους κύριους επιχειρηματικούς 
κινδύνους, ιδιαιτέρως σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονο-
μικό και επιχειρηματικό περιβάλλον. Επίσης, σε τακτά χρονικά 
διαστήματα λαμβάνει τις εκθέσεις πεπραγμένων για τους διε-
νεργηθέντες ελέγχους από την Ελεγκτική Επιτροπή βάσει του 
ετήσιου προγράμματος των σκοπούμενων ελέγχων της Διεύθυν-
σης Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. Τα ανωτέρω, επιτρέ-
πουν στο Διοικητικό Συμβούλιο να διαμορφώνει ολοκληρωμένη 
άποψη για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων, διαδικασι-
ών και κανονισμών της εταιρείας.

3. Οι νόμιμοι ελεγκτές δεν προσφέρουν μη ελεγκτικές υπηρεσίες 
στην Εταιρεία.

6. Πολιτική Αμοιβών και αμοιβές μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, ως ισχύει, οι όροι αποζη-
μίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καταβάλλονται κατό-
πιν εισήγησης από το Διοικητικό Συμβούλιο προς την Ετήσια Γενική 
Συνέλευση και έγκρισης αυτών από την τελευταία.

Κανένα από τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευ-
ρίσκεται σε έμμισθη σχέση με την Εταιρεία, πλην του Διευθύνοντος 
Συμβούλου.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβά-
νουν καμία άλλου είδους αποζημίωση ή επίδομα. 
Για τη χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016 δεν χορηγή-
θηκαν δικαιώματα προαίρεσης και δεν βρίσκεται 
κανένα πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε ισχύ.

Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της έχουν υιοθετήσει 
συγκεκριμένη πολιτική αμοιβών των μελών ΔΣ η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής 
διακυβέρνησης του Ομίλου, με σκοπό να ενισχύει 
τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του 
Ομίλου. Επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση της αξίας 
του Ομίλου, η πολιτική αμοιβών είναι σύμφωνη με 
την επιχειρησιακή στρατηγική του Ομίλου η οποία 
ευθυγραμμίζει τους στόχους του οργανισμού με 
τους στόχους των ενδιαφερόμενων μερών - εργα-
ζομένων, διοίκησης, μετόχων.

Η Πολιτική αμοιβών στηρίζεται στις παρακάτω αρ-
χές:

- Μεγιστοποίηση της απόδοσης

- Ευθυγράμμιση των αμοιβών και της επιβρά-
βευσης με την κερδοφορία, τον κίνδυνο, την επάρ-
κεια κεφαλαίων

- Εσωτερική διαφάνεια

Η ευθυγράμμιση της πολιτικής αμοιβών με τις στρα-
τηγικές κατευθύνσεις των κύριων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του Ομίλου είναι μία συνεχής δέ-
σμευση. Οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό των 
αμοιβών είναι σαφείς, καταγεγραμμένες και εσω-
τερικά διαφανείς. Η πολιτική αμοιβών σχεδιάζεται 
από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού με την 
συμβολή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Νομικής Υπηρεσίας και 
υποβάλλεται στην Επιτροπή Αμοιβών η οποία απο-
τελείται από μη εκτελεστικά μέλη ΔΣ, στην πλειοψη-
φία τους ανεξάρτητα. Η Δομή των εν λόγω Αμοιβών 
δύναται να περιλαμβάνει, εκτός από σταθερό, και 
μεταβλητό μέρος εξασφαλίζοντας την σύνδεση των 
αμοιβών με την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθε-
σμη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

Σε ότι αφορά τις σταθερές αμοιβές των μελών Δ.Σ., 
αυτές πρέπει να είναι ανταγωνιστικές έτσι ώστε να 
είναι εφικτή η προσέλκυση και διατήρηση των ατό-
μων που έχουν τις κατάλληλες ικανότητες, δεξιό-
τητες, εμπειρίες και συμπεριφορές που χρειάζεται 
η εταιρεία. Στόχος είναι το ύψος των αμοιβών να 
αντιστοιχεί στο χρόνο που τα μέλη διαθέτουν για 
τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., να αντανακλά την εκπλή-
ρωση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί και 
να κυμαίνεται στην διάμεσο της αγοράς όπως αυτό 
αποτυπώνεται στις έρευνες αμοιβών. Υψηλότερες 
αμοιβές προβλέπονται για ρόλους εξειδικευμένους 
που έχουν βαρύνουσα σημασία ή είναι περιπτώσεις 
εξέχουσας εμπειρίας και απόδοσης.
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Σε ό,τι αφορά τις μεταβλητές αμοιβές, αυτές συνδέονται με τις επιδόσεις του 
μέλους, της εταιρείας αλλά και του Oμίλου εν γένει. Η επίτευξη των στόχων 
στα προαναφερθέντα επίπεδα – άτομο/Εταιρεία/Όμιλος – είναι βασικό συστα-
τικό της κουλτούρας του Ομίλου. Το ύψος των μεταβλητών αμοιβών που δί-
νεται εξαρτάται από την απόδοση σε μία σειρά ποσοτικών κριτηρίων. Τα κρι-
τήρια αυτά ενσωματώνουν τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική, 
επιτυγχάνουν την ευθυγράμμιση των στόχων με την εν λόγω στρατηγική και 
εξασφαλίζουν συμφέροντα του οργανισμού και των μετόχων και σχετίζονται εν-
δεικτικά με τους εξής δείκτες:
- Διατήρηση ή/και επαύξηση του κύκλου εργασιών

- Διατήρηση ή/και επαύξηση του περιθωρίου λειτουργικής
 κερδοφορίας

- Επίτευξη θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών

- Επίτευξη ή/και επαύξηση καθαρής κερδοφορίας

Οι στόχοι καθορίζονται κάθε χρόνο ανάλογα με το επιχειρηματικό πλάνο του 
Ομίλου και το ύψος των μεταβλητών αμοιβών υπολογίζεται εφόσον έχει ολο-
κληρωθεί η αξιολόγηση των στόχων που είχαν τεθεί, λαμβανομένου υπόψη του 
οικονομικού περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου 
λαμβάνουν μόνο σταθερές αμοιβές.

7. Πολιτική πολυμορφίας που 
εφαρμόζεται από την Εταιρεία ως προς 
τη σύνθεση τόσο του ΔΣ όσο και των 
ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών της.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι σε μια εποχή όπου η ευ-
ελιξία και η δημιουργικότητα είναι τα κλειδιά για την 
ανταγωνιστικότητα, η προώθηση της πολυμορφίας 
στα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά της όργα-
να είναι σημαντική για την περαιτέρω επιχειρηματι-
κή της ανάπτυξη. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι μια στρατηγική πολυ-
μορφίας στο χώρο εργασίας μπορεί να αυξήσει τις 
δυνατότητες πρόσβασης σε μια μεγαλύτερη ποικι-
λία λύσεων σε θέματα που αφορούν την επιχειρη-
ματική στρατηγική, ενώ παράλληλα ωφελούνται και 
οι ίδιοι εργαζόμενοι αλλά και η ευρύτερη κοινωνία. 

Εν τούτοις, η διαχείριση και η κεφαλαιοποίηση της 
πολυμορφίας αποτελεί σημαντική επιχειρηματική 
οργανωτική πρόκληση την οποία η Εταιρεία καλεί-
ται να αντιμετωπίσει στα επόμενα 2 χρόνια δημι-
ουργώντας και εντάσσοντας μια συγκεκριμένη πο-
λιτική στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της.

Σήμερα, παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέ-
ρος της δραστηριότητας του Ομίλου καλύπτεται 
από το πεδίο της βαριάς βιομηχανίας, η συμμέτοχη 
των γυναικών στην εργασία επιδιώκεται όπου είναι 
εφικτό σύμφωνα, πάντα με τις απαιτήσεις και τις 
δυνατότητες του κάθε τομέα δραστηριοποίησης, 
στοχεύοντας στην ουσιαστική συνεισφορά τους, 
προσθέτοντας αξία στην Εταιρεία.

Ποσοστά εκπροσώπισης κάθε φύλου & ηλικίας ατη σύνθεση 
των οργάνων διακυβέρνησης του Ομίλου, καθώς και στο 
στελεχιακό και διοικητικό του προσωπικό

2013 2014 2015 2016

Όργανα Διακυβέρνησης Ομίλου

Άνδρες 89,00% 86,70% 87,00% 88,90%

Γυναίκες 10,30% 13,30% 13,00% 11,10%

<30 ετών 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30-50 ετών 15,40% 26,70% 28,30% 28,90%

>50 ετών 84,60% 73,30% 71,70% 71,10%

Στελεχιακό Προσωπικό

Άνδρες 84,00% 84,60% 83,70% 81,80%

Γυναίκες 16,00% 15,40% 16,30% 18,20%

<30 ετών 8,70% 7,90% 5,30% 5,70%

30-50 ετών 68,80% 67,90% 69,50% 72,10%

>50 ετών 22,50% 24,20% 25,20% 22,10%

Διοικητικό Προσωπικό

Άνδρες 71,60% 69,30% 69,30% 68,20%

Γυναίκες 28,40% 30,70% 30,70% 31,80%

<30 ετών 11,30% 11,20% 8,40% 9,60%

30-50 ετών 68,00% 67,50% 68,30% 67,10%

>50 ετών 20,70% 21,30% 23,40% 23,30%
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8. Κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ των συνδεδεμένων εταιριών

Κάθε συνδεδεμένη εταιρία ακολουθεί τους κανόνες που αφορούν τη διαφάνεια, την ανεξάρτητη οικονομική διαχείριση, την 
ακρίβεια και την ορθότητα των συναλλαγών της, ως ο νόμος ορίζει. Οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων 
με αυτήν εταιριών, γίνονται με τίμημα ή αντάλλαγμα, το οποίο είναι ανάλογο με εκείνο που θα πραγματοποιείτο εάν η συναλλα-
γή γινόταν με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά κατά το χρόνο πραγματοποίησης 
της συναλλαγής και ιδίως ανάλογο με το τίμημα ή αντάλλαγμα που συμφωνεί η Εταιρεία, όταν συναλλάσσεται με οποιονδήποτε 
τρίτο. Η Εταιρεία τηρεί πλήρως όσα επιβάλλει σχετικώς η νομοθεσία.





Έκθεση Ελέγχου
Ανεξάρτητων Ορκωτών

Ελεγκτών Λογιστών



62

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. –
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομι-
κών Καταστάσεων

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, οι 
οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοι-
κονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις εταιρικές και ενοποιημένες κα-
ταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 
και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και 
περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματι-
κές πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Χρηματοοικο-
νομικές Καταστάσεις

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

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και 
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διε-
νεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β’/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα 
αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να 
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης δι-
ασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές κατα-
στάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτι-
κών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις 
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κιν-
δύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικο-
νομικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διε-
νέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δι-
κλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών 
και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό 
το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι 
με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών 
δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και 
του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση 
της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομι-
κών καταστάσεων.

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή 
και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.

Γνώμη

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονο-
μικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικο-
νομική θέση της Εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και 
των θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική 
τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερο-
μηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 4.36 
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπου περι-
γράφεται το θέμα ότι στις 26/10/2016 εκδόθηκε η 
απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης με την οποία αναιρέθηκε η πρωτόδικη από-
φαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Οκτωβρίου 
2014, σχετικά με κρατική ενίσχυση που χορήγησε η 
Ελλάδα στην θυγατρική Εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥ-
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β.Ε.Α.Ε. και αναπέμφθηκε η υπόθε-
ση στο Γενικό Δικαστήριο προκειμένου να εξετάσει 
τους υπόλοιπους λόγους ακύρωσης που δεν είχαν 
εξεταστεί. Με την εν λόγω, αναίρεση αναβιώνει η 
ενδεχόμενη υποχρέωση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩ-
ΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β.Ε.Α.Ε. να επιστρέψει εντόκως 
το ποσό των €17,4 εκ. στη ΔΕΗ Α.Ε. Η ΑΛΟΥΜΙΝΙ-
ΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β.Ε.Α.Ε. έχει υποβάλλει τα 
προβλεπόμενα υπομνήματα σχετικά με τη συνέχεια 
της διαδικασίας. Η Διοίκηση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥ-
ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β.Ε.Α.Ε. εκτιμά ότι η αίτηση ακύρω-
σης θα γίνει εκ νέου δεκτή από το Γενικό Δικαστή-
ριο και ως εκ τούτου δεν είναι πιθανή η εκροή οικο-
νομικών πόρων για τυχόν διευθέτηση της εν λόγω 
ενδεχόμενης υποχρέωσης.

Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε 
σχέση με το θέμα αυτό.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών 
Απαιτήσεων

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύ-
νη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής 
Διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στην έκθεση 
αυτή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγρά-
φου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, 
σημειώνουμε ότι: 

α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμ-
βουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής δι-
ακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφορι-
ακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43ββ του 
Κωδ. Ν 2190/1920.

β) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμ-
φωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις 
των άρθρων 43α και 107α και της παραγράφου 
1 (περιπτώσεις γ’ και δ’) του άρθρου 43ββ του 
Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής 
αντιστοιχεί με τις συνημμένες εταιρικές και 
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστά-
σεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016.

γ) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον 
έλεγχό μας, για την Εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και το περι-
βάλλον της δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις 
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Δι-
οικητικού Συμβουλίου.
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Αθήνα, 27 Μαρτίου 2017

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Μανόλης Μιχαλιός
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131

Θανάσης Ξύνας
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 34081

                                                   





Ετήσιες Οικονομικές 
Καταστάσεις
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» στις 27.03.2017 και έχουν 
δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.mytilineos.gr. καθώς και στον διαδικτυακό χώρο του Χ.Α.Α., 
όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της 
συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς τους.

Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές κα-
ταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της 
εταιρείας, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμιακών 
ροών της Εταιρίας και του Ομίλου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Κατάσταση αποτελεσμάτων

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

Πωλήσεις  1.246.086  1.382.873  6.887  13.528 

Κόστος Πωληθέντων 4.18 (1.045.684) (1.156.353) (6.876) (13.501)

Μικτο κερδος  200.402  226.520  11  26 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 4.20  41.060  36.038  16.985  13.687 

Έξοδα διάθεσης (10.982) (3.596) -  - 

Έξοδα διοίκησης 4.19 (64.732) (60.294) (12.343) (12.566)

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης (137) (139)  -  - 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 4.20 (17.317) (24.283) (1.036) (3.653)

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσμάτων  148.294  174.247  3.617 (2.506)

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 4.21  2.968  3.005  341  52 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 4.21 (59.860) (64.598) (7.954) (15.441)

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 4.22 (6.509) (4.061)  4.536  16.189 

Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις 4.5  383  197  -  - 

Κέρδη προ φόρων  85.276  108.791  539 (1.705)

4.23 

Φόρος εισοδήματος (21.407) (28.379) (553)  1.434 

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες  63.869  80.412 (14) (271)

Αποτελέσμα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 4.26 (2.630) (4.713)  -  - 

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους  61.240  75.699 (14) (271)

Κατανεμημένα σε:

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 4.24  34.166  47.548 (14) (271)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  27.074  28.151  -  - 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή  0,2922  0,4067 (0,0001) (0,0023)

Κέρδη ανά μετοχή  0,2922  0,4067 (0,0001) (0,0023)
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 66 έως 147 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου απο συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Κέρδη/Ζημιές Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ 
Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβέσεις (Εγκύκλιος 
αρ. 34 επιτροπή Κεφαλαιαγοράς)

 221.620  234.103  3.970 (2.161)

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

 222.363  234.373  3.970 (2.161)

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσμάτων  148.294  174.247  3.617 (2.506)

Κέρδη προ φόρων  85.276  108.791  539 (1.705)

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 4.25  63.869  80.412 (14) (271)

(Α)Πρ/σμός Kονδ:Κέρδη/Ζημιές ΠΦ,Χρ/κών, 
Eπ/κών Αποτ κ Συν Απ/σεων (Εγκύκλιος αρ. 
34 επιτροπή Κεφαλαιαγοράς)

Κέρδη προ φόρων  85.276  108.791 

Πλέον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα  63.400  65.653 

Πλέον: Επενδυτικά Αποτελέσματα (383) (197)

Πλέον: Αποσβέσεις  73.326  59.856 

Κέρδη/Ζημιές Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ 
Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβέσεις  221.620  234.103 

(Β)Πρ/σμός Kονδ:Λειτ/κά Απ ΠΦ,Χρημ/
κών,Eπ/κώνΑπ κ Συν Απ(EBITDA)

Κέρδη προ φόρων  85.276  108.791 

Πλέον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα  63.400  65.653 

Πλέον: Επενδυτικά Αποτελέσματα (383) (197)

Πλέον: Αποσβέσεις  73.326  59.856 

Μερικό Σύνολο  221.620  234.103 

Πλέον: Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα (ΙΙ)  743  270 

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

 222.363  234.373 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

Οι σημειώσεις στις σελίδες 66 έως 147 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου  61.240  75.699 (14) (271)

Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων μεταγενέστερα:

Αναλογιστικά Κέρδη/Ζημίες (424) (770) (6)  14 

Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)  155  120  2 (4)

Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων μεταγενέστερα:

Συν/κές διαφορές από μετατροπή Οικ.Καταστάσεων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων (538)  17.960  -  - 

Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών (6.004)  197  -  - 

Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών  1.741  647  -  - 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων: (5.069)  18.154 (4)  10 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης  56.170  93.853 (18) (261)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης αποδιδόμενα σε:

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής  24.165  66.638 (18) (261)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  32.006  27.215  -  - 
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Οι σημειώσεις στις σελίδες 66 έως 147 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Στοιχεία Ενεργητικού

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 4.1  1.073.255  1.070.375  9.529  9.746 

Υπεραξία Επιχείρησης 4.2  209.313  209.313  -  - 

Άύλα Περιουσιακά Στοιχεία 4.3  243.034  239.506  159  68 

Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 4.4  -  -  638.057  638.057 

Επενδύσεις Σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 4.5  23.242  13.201  -  - 

Λοιπές επενδύσεις  100  100  100  100 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 4.6  102.012  83.350  11.600  12.670 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Διαθέσιμα προς Πώληση 4.9.1  169  2.253  37  112 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 4.9.4  200.268  220.092  178  175 

 1.851.395  1.838.189  659.659  660.927 

Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

Αποθέματα - Συνολική αξία 4.7  257.409  239.276  -  11 

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 4.10  590.578  470.014  264  85 

Λοιπές Απαιτήσεις  209.706  149.988  47.482  43.434 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 4.9.2  959  1.077  69  150 

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 4.9.3  491  -  -  - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.11  197.884  200.859  336  1.249 

 1.257.025  1.061.215  48.150  44.929 

Στοιχεία Ενεργητικού  3.108.420  2.899.404  707.809  705.855 

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 4.14.1  113.643  113.643  113.408  113.408 

Υπέρ Το Άρτιο  210.195  210.195  141.585  141.585 

Αποθεματικά εύλογης αξίας (4.073)  557  -  - 

Λοιπά αποθεματικά 4.14.2  104.627  103.557  3.492  3.496 

Αποθεματικά Μετατροπής Ισολογισμού (15.040) (9.360)  -  - 

Αποτελέσματα Εις Νέον  580.029  545.765  225.821  225.835 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής  989.382  964.358  484.306  484.324 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  294.869  265.980  -  - 

Ίδια Κεφάλαια  1.284.251  1.230.338  484.306  484.324 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 4.9.5  428.650  404.278  5.250  - 

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 4.9.1  2.948  -  -  - 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 4.6  191.141  170.062  28.982  29.500 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 4.15  18.583  18.734  710  657 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 4.9.6  133.895  90.545  27.585  28.493 

Προβλέψεις 4.16  13.913  14.791  268  268 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  789.130  698.409  62.795  58.918 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 4,12  571.263  567.291  17.601  17.994 

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 4.17  19.524  36.791  485  349 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 4.9.5  219.012  166.023  15.363  17.245 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση 4.9.5  168.513  157.235  3.468  7.130 

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 4.9.1  6.930  3.392  -  - 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 4.13  49.778  39.224  123.791  119.212 

Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις  18  701  -  683 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  1.035.039  970.656  160.708  162.613 

Σύνολο υποχρεώσεων  1.824.169  1.669.066  223.503  221.531 

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις  3.108.420  2.899.404  707.809  705.855 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
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ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ Το 
Άρτιο

Αποθεματικά 
εύλογης αξίας

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποθεματικά 
Μετατροπής 
Ισολογισμού

Αποτελέσματα 
Εις Νέον Σύνολο

Μη 
ελέγχουσες 
συμμετοχές

Σύνολο

Αναπροσαρμοσμένα Υπόλοιπα 
κατα την 1η Ιανουαρίου 
2015,σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει 
δημοσίευσης-

 125.335  210.195 (263)  101.984 (28.375)  500.677  909.554  251.672  1.161.226 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων

Διανομή Μερισμάτων  -  -  -  -  -  - - (12.988) (12.988)

Μεταφορά σε αποθεματικά  -  -  -  2.300  - (2.304) (4)  1 (3)

Μεταβολή Κεφαλαίων από Πώληση 
θυγατρικής  -  -  -  1  - (140) (139)  80 (59)

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού 
κεφαλαίου (11.692)  - -  -  -  - (11.692)  - (11.692)

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής (11.692)  -  -  2.301  - (2.444) (11.834) (12.907) (24.741)

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου  -  -  -  -  -  47.548  47.548  28.151  75.699 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης 
μετά φόρων:

Συν/κές διαφορές από μετατροπή 
Οικ.Καταστάσεων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων

 -  -  -  -  19.015 (16)  18.999 (1.039)  17.960 

Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών  -  -  1.101 (770)  -  -  331 (134)  197 

Αναβαλλόμενος Φόρος από 
αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)  -  -  -  119  -  -  119  1  120 

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)  -  -  - (767)  -  - (767) (3) (770)

Αναβαλλόμενος Φόρος από 
Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών  -  - (280)  688  -  -  407  240  647 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
χρήσης  -  -  820 (729)  19.015  47.532  66.638  27.215  93.853 

Υπόλοιπο τέλους 31/12/2015  113.643  210.195  557  103.557 (9.360)  545.765  964.358  265.980  1.230.339 

Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 
2016 ,σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει 
δημοσίευσης-

 113.643  210.195  557  103.557 (9.360)  545.765  964.358  265.980  1.230.339 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων

Διανομή Μερισμάτων -  -  -  - - (150) (150) (3.117) (3.267)

Μεταφορά από αποθεματικά  -  -  -  856  -  62  918  -  918 

Μεταβολή Κεφαλαίων από Πώληση 
θυγατρικής -  -  -  -  -  91  92  -  92 

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής  -  -  -  857  -  3  859 (3.117) (2.258)

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου  -  -  -  -  -  34.166  34.166  27.074  61.240 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης 
μετά φόρων:

Συν/κές διαφορές από μετατροπή 
Οικ.Καταστάσεων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων

- -  -  229 (5.680)  95 (5.356)  4.818 (538)

Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών  -  - (6.521)  352  -  - (6.169)  166 (6.004)

Αναβαλλόμενος Φόρος από 
αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)  -  -  -  154 - -  154  1  155 

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)  -  -  - (419)  -  - (419) (5) (424)

Αναβαλλόμενος Φόρος από 
Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών  -  -  1.891 (102)  -  -  1.790 (49)  1.741 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
χρήσης  -  - (4.630)  214 (5.680)  34.261  24.165  32.006  56.170 

Υπόλοιπο τέλους 31/12/2016  113.643  210.195 (4.073)  104.627 (15.040)  580.029  989.382  294.869  1.284.251 

Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

Οι σημειώσεις στις σελίδες 66 έως 147 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας

Οι σημειώσεις στις σελίδες 66 έως 147 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ Το 
Άρτιο

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποτελέσματα 
Εις Νέον Σύνολο

Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 
2015,σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει δημοσίευσης-  125.100  141.585  3.486  226.106  496.277 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων

Αύξηση / (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου (11.692)  -  -  - (11.692)

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής (11.692)  - -  - (11.692)

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου  -  -  - (271) (271)

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:

Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη / 
(Ζημίες)  - - (4)  - (4)

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)  -  -  14  -  14 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης  -  -  10 (271) (261)

Υπόλοιπο τέλους 31/12/2015  113.408  141.585  3.496  225.835  484.324 

Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 
2016,σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει δημοσίευσης-  113.408  141.585  3.496  225.835  484.324 

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής  -  -  -  -  - 

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου  -  - - (14) (14)

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:

Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη / 
(Ζημίες)  -  -  2  -  2 

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)  -  - (6)  - (6)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης  -  - (4) (14) (18)

Υπόλοιπο τέλους 31/12/2016  113.408  141.585  3.492  225.821  484.306 
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ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 4.25  112.443  7.535 (6.781) (4.837)

Καταβληθέντες τόκοι (48.314) (50.752) (4.231) (10.377)

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (14.281) (20.824) (3) (760)

Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές 
δραστηριότητες  49.847 (64.041) (11.015) (15.974)

Καθαρές ταμειακές ροές από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες (1.870) (4.237)  -  - 

Καθαρές ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες λειτουργικές δρ/
τες  47.977 (68.278) (11.015) (15.974)

Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες επενδυτικές δρ/
τες

Αγορές ενσώματων παγίων (82.609) (41.539) (104) (134)

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (8.146) (3.342) (136) (29)

Πωλήσεις ενσώματων παγίων  1.326  282  13  - 

Μερίσματα εισπραχθέντα  18  160  5.928  16.080 

Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση  - (108)  -  - 

Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (2.000) (6.832)  -  - 

Αγορά συγγενών επιχειρήσεων (10.000) (2.450) -  - 

Αγορά /Πώληση θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής) (358) (2)  -  - 

Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς 
πώληση  5  -  -  - 

Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων  -  4.660  -  540 

Τόκοι που εισπράχθηκαν  1.608  1.825  1  3 

Εισπράξεις Επιχορηγήσεων  3.383  599  -  - 

Λοιπά  9  1  -  - 

Εισπράξεις από επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικής -  -  -  157.600 

Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες επενδυτικές 
δραστηριότητες (96.764) (46.745)  5.702  174.060 

Καθαρές ταμειακές ροές από διακοπείσες επενδυτικές δραστηριότητες  -  -  - -

Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες επενδυτικές δρ/
τες (96.764) (46.745)  5.702  174.060 

Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες χρηματοδοτικές 
δρ/τες

Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης (3) (3)  -  - 

Μερίσματα πληρωθέντα (3.109) (13.787)  -  - 

Δάνεια αναληφθέντα  292.471  295.593  12.900  13.190 

Αποπληρωμή δανεισμού (205.344) (251.000) (8.500) (159.122)

Λοιπά (41.073) (16.895)  -  - 

Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους  - (11.702)  - (11.692)

Καθαρές Ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες  42.942  2.205  4.400 (157.623)

Καθαρές Ταμειακές ροές από διακοπείσες χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες  -  -  -  - 

Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες χρηματοδοτικές 
δρ/τες  42.942  2.205  4.400 (157.623)

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (5.845) (112.817) (913)  462 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου  200.859  313.428  1.249  786 

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  2.869  249  -  - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου  197.884  200.859  336  1.249 

Υπόλοιπο διαθεσίμων  197.884  200.859  336  1.249 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου  197.884  200.859  336  1.249 

Κατάσταση ταμειακών ροών

* Αναταξινόμηση ταμειακών ροών. Σημείωση 3.9 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 66 έως 147 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
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Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα 

Για διοικητικούς σκοπούς, ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε τρεις κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες: α) Μεταλλουργία, β) 
Κατασκευές και γ) Ενέργεια. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 – Λειτουργικοί Τομείς, η διοίκηση παρακολουθεί τα λειτουργικά αποτελέ-
σματα των επιχειρηματικών τομέων ξεχωριστά με σκοπό τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διάθεση πόρων και την αξιολόγηση 
απόδοσης. Η αξιολόγηση της απόδοσης του τομέα βασίζεται στα λειτουργικά αποτελέσματα τα οποία διορθώνονται με την 
απαλοιφή των ενδοομιλικών συναλλαγών.

Οι δραστηριότητες του Ομίλου, οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια και τα ποσοτικά όρια του ΔΠΧΑ 8 για να αποτελέσουν δια-
κριτό λειτουργικό τομέα, συνδυάζονται και παρουσιάζονται υπό την περιγραφή «Λοιπά». 

Τα αποτελέσματα του Ομίλου ανά τομέα αναλύονται ως εξής: 

(Ποσά σε χιλιάδες €)  

 

1/1-31/12/2016

Μεταλλουργία Κατασκευές
Παραγωγή 
Εμπορεία 
Ενέργειας

Λοιπά Διακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις  588.788  445.098  369.324  8.758 (4.042)  1.407.926 

Διεταιρικές Πωλήσεις (140.913) (24) (5.518) (8.758)  - (155.213)

Εσωτερικές πωλήσεις  - (6.626)  -  -  - (6.626)

Καθαρές πωλήσεις  447.875  438.448  363.806 - (4.042)  1.246.087 

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσμάτων  53.310  77.092  21.146 (5.838)  2.584  148.294 

Χρηματοοικονομικά Αποτέλεσματα (20.694) (7.757) (29.443) (5.551)  45 (63.400)

Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις  -  57  383 (57)  -  383 

Κέρδη προ φόρων  32.616  69.392 (7.914) (11.447)  2.629  85.276 

Φόρος Εισοδήματος (19.640) (7.376) (3.979)  9.588  - (21.407)

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες  12.976  62.016 (11.893) (1.859)  2.629  63.869 

Αποτελέσμα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες  -  -  -  -  2.629  2.629 

Αποσβέσεις  31.007  3.981  44.198 (5.099) (761)  73.326 

Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα τομέα περιλαμβανόμενα 
στο EBITDA  -  743  -  -  -  743 

Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ 
Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA) 84.317 81.816 65.344 (10.937) 1.823  222.363 

(Ποσά σε χιλιάδες €)  
 
1/1-31/12/2015

Μεταλλουργία Κατασκευές
Παραγωγή 
Εμπορεία 
Ενέργειας

Λοιπά Διακοπείσες 
δραστηριότητες Σύνολο

Συνολικές μεικτές πωλήσεις 630.774 668.016 197.387 16.441 (4.004) 1.508.614

Διεταιρικές Πωλήσεις (81.345)  - (10.253) (16.437)  - (108.035)

Εσωτερικές πωλήσεις  - (17.706)  - -  - (17.706)

Καθαρές πωλήσεις 549.429 650.310 187.134 4 (4.004) 1.382.873

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσμάτων 67.164 118.632 (8.948) (7.276) 4.675 174.247

Χρηματοοικονομικά Αποτέλεσματα (18.964) (11.894) (22.056) (12.776)  37 (65.653)

Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις  - (217)  197  217  -  197 

Κέρδη προ φόρων  48.200  106.521 (30.807) (19.835)  4.712 108.791

Φόρος Εισοδήματος (9.892) (31.273)  8.500  4.286  - (28.379)

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες  38.308  75.248 (22.307) (15.549)  4.712 80.412

Αποτελέσμα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες - - - - 4.712 4.712

Αποσβέσεις 30.838 3.712 31.324 (5.107) (911) 59.856

Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα τομέα περιλαμβανόμενα 
στο EBITDA  -  270  -  -  -  270 

Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ 
Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA) 98.002 122.614 22.376 (12.383) 3.764 234.373
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Η κατανομή των ενοποιημένων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων στους επιχειρηματικούς τομείς αναλύεται ως εξής:  

Πληροφόρηση ανά γεωγραφική περιοχή

Οι πωλήσεις του Ομίλου και τα μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού (εκτός από χρηματοοικονομικά μέσα, επενδύσεις,αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις, προγράμματα παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία) κατανέμονται ανά γεωγραφική περιοχή ως κάτωθι:

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Μεταλλουργία Κατασκευές

Παραγωγή 
Εμπορεία 
Ενέργειας

Λοιπά Σύνολο

31/12/2016

Ενεργητικό Τομέα  1.172.182  1.288.219  1.043.223 (395.204)  3.108.420 

Ενοποιημένο Ενεργητικό  1.172.182  1.288.219  1.043.223 (395.204)  3.108.420 

Υποχρεώσεις Τομέα  942.490  656.047  626.202 (400.570)  1.824.169 

Ενοποιημένες Υποχρεώσεις  942.490  656.047  626.202 (400.570)  1.824.169 

(Ποσά σε χιλιάδες €) Μεταλλουργία Κατασκευές
Παραγωγή 
Εμπορεία 
Ενέργειας

Λοιπά Σύνολο 

31/12/2015

Ενεργητικό Τομέα  998.965  1.242.847  987.978 (330.386)  2.899.404 

Ενοποιημένο Ενεργητικό  998.965  1.242.847  987.978 (330.386)  2.899.404 

Υποχρεώσεις Τομέα  740.994  700.571  555.165 (327.664)  1.669.066 

Ενοποιημένες Υποχρεώσεις  740.994  700.571  555.165 (327.664)  1.669.066 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πωλήσεις Πωλήσεις Μη Κυκλοφοριακά 
Στοιχεία Ενεργητικού

Μη Κυκλοφοριακά 
Στοιχεία Ενεργητικού

(Ποσά σε χιλιάδες  €) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Ελλάδα  608.221  419.494  1.503.282  1.487.626 

Ευρωπαϊκή Ένωση  306.462  383.461  20.227  28.965 

Λοιπές Χώρες  331.403  579.917  2.094  2.603 

Γεωγραφικός Τομέας  1.246.086  1.382.872  1.525.602  1.519.194 
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Η σελίδα έχει σκοπίμως αφεθεί κενή
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1. Πληροφορίες για τον Όμιλο

1.1 Γενικές Πληροφορίες

Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» αποτε-
λεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους διεθνώς που 
δραστηριοποιείται στους τομείς της Μεταλλουργίας, της Ενέργειας, των Έργων 
(EPC) και της Βιομηχανίας Οχημάτων. Η Εταιρεία, που ως μεταλλουργική εται-
ρεία διεθνούς εμπορίου και συμμετοχών ιδρύθηκε το 1990, αποτελεί μετεξέλιξη 
παλαιάς μεταλλουργικής οικογενειακής επιχείρησης που ξεκίνησε τη δραστηρι-
ότητά της το 1908.

Με γνώμονα τη συνεχή ανάπτυξη και πρόοδο και με στόχο να συνεχίσει ο Όμι-
λος να πρωταγωνιστεί σε κάθε δράση του, στο πλαίσιο της πολύχρονης παρου-
σίας και της δραστηριότητάς του, προωθεί με συνέπεια το όραμά του να αποτε-
λέσει τον ισχυρό και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό Όμιλο της «βαριάς βιομηχανίας».

Η έδρα του Ομίλου βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Πατρόκλου 5-7, 
Τ.Κ. 151 25 και οι μετοχές του εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 1995.

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, για 
την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 (συμπεριλαμβάνοντας τα 
συγκριτικά στοιχεία για την περίοδο 31 Δεκεμβρίου 2015), εγκρίθηκαν από το 
Δ.Σ. στις 27.03.2017  και υπόκεινται σε οριστική έγκριση από την ετήσια Γενική 
Συνέλευση.

1.2 Φύση Δραστηριοτήτων

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας οι δραστηριότητες του Ομίλου έχουν 
επεκταθεί σταδιακά από τους παραδοσιακούς τομείς του διεθνούς εμπορίου 
μετάλλων - μεταλλευμάτων και τη μεταλλουργία στους τομείς των κατασκευών 
και της ενέργειας. Στόχος είναι η ανάπτυξη των συνεργιών μεταξύ των τριών δι-
αφορετικών τομέων δραστηριότητας αναθέτοντας τον ρόλο της διοικήσεως και 
της χάραξης της στρατηγικής στην Μυτιληναίος Α.Ε. - Όμιλος Επιχειρήσεων.

Ο Όμιλος, δραστηριοποιείται στον κλάδο της Μεταλλουργίας μέσω των θυγα-
τρικών του εταιρειών ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. (παραγωγή πρωτόχυτου Αλουμινίου 
και Αλούμινας) και SOMETRA S.A. (παραγωγή Ψευδαργύρου – Μολύβδου). Η 
δραστηριότητα του Ψευδαργύρου – Μολύβδου ήταν η πρώτη που επηρεάστηκε 
έντονα από την αρνητική συγκυρία της αγοράς των μετάλλων, καθώς η μεγάλη 
πτώση της ζήτησης στην αγορά σε συνδυασμό με την άνοδο των τιμών της βα-
σικής καύσιμης Ύλης (Μεταλλουργικό Coke) αλλά και των δυσκολιών εξασφάλι-
σης κατάλληλων  Α’ Υλών οδήγησαν τον Όμιλο στην απόφαση τον Ιανουάριο του 
2009 να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του εργοστασίου της θυγατρικής 
SOMETRA S.A. (σημείωση 4.25).

Ο Όμιλος μέσω της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο εξειδι-
κευμένο κατασκευαστή ενεργειακών έργων στην Ελλάδα ενώ ταυτόχρονα επε-
κτείνεται σε ανταγωνιστικές αγορές του εξωτερικού με ανεκτέλεστο υπόλοιπο 
συμβασιοποιημένων έργων ύψους 1,04 δις €.  

Ο Όμιλος με ενεργειακό χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει 1,2 GW από θερμικές 
μονάδες σε λειτουργία από το 2012, καθώς και πάνω από 1.000MW ΑΠΕ σε 
λειτουργία ή σε διάφορα στάδια ανάπτυξης είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος 
παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. την 31η Δε-
κεμβρίου 2016, που καλύπτουν όλη τη χρήση 2016, έχουν συνταχθεί με βάση 
την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρ-
μογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, 
την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφω-
νες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά 
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς 
και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνεί-

ας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. Οι συνημμένες 
ιδιαίτερες οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται 
κατ’ απαίτηση του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με 
τα ΔΠΧΑ απαιτεί την χρήση λογιστικών εκτιμήσεων 
και κρίσης της διοίκησης κατά την εφαρμογή των 
λογιστικών αρχών του Ομίλου. Σημαντικές παραδο-
χές από την διοίκηση για την εφαρμογή των λογι-
στικών μεθόδων της εταιρείας έχουν επισημανθεί 
όπου κρίνεται κατάλληλο.

Ο Όμιλος από το 2009, εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 5 
«Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία κατεχόμενα προς πώ-
ληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις», παρουσία-
ζε χωριστά τα περιουσιακά στοιχεία καθώς και τις 
υποχρεώσεις της θυγατρική εταιρείας SOMETRA 
S.A., για την οποία αποφασίστηκε στις 26 Ιανουα-
ρίου 2009 η προσωρινή αναστολή της παραγωγι-
κής δραστηριότητας του εργοστασίου παραγωγής 
Ψευδάργυρου – Μολύβδου στη Ρουμανία, ενώ ταυ-
τόχρονα εμφανίζει χωριστά και το αποτέλεσμα από 
τη διακοπείσα δραστηριότητα στην ενοποιημένη κα-
τάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου. Δεδομένων 
των παγκόσμιων οικονομικών συγκυριών, δεν κατέ-
στησαν δυνατά εναλλακτικά σενάρια για τη μελλο-
ντική αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της 
θυγατρικής εταιρείας. Για το λόγο αυτό ο Όμιλος 
σκοπεύει να εγκαταλείψει την εν λόγω δραστηριό-
τητα, συνεχίζοντας στο μεταξύ να εκμεταλλεύεται 
τα εναπομένοντα υλικά του εργοστασίου μέχρι της 
εξαντλήσεώς τους. Συνεπώς, εφαρμόζοντας την 
παραγραφό 13 του ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφοριακά 
Στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση & Διακοπείσες 
Εκμεταλλεύσεις», η δραστηριότητα του Ψευδάργυ-
ρου – Μολύβδου («SOMETRA S.A.») δεν θεωρείται 
πλέον περιουσιακό στοιχείο κατεχόμενο προς πώ-
ληση αλλά προς εγκατάλειψη και τα περιουσιακά 
στοιχεία της δραστηριότητας παρουσιάζονται στις 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ενώ ταυτόχρονα 
συνεχίζεται να εμφανίζεται χωριστά το αποτέλεσμα 
από τη διακοπείσα δραστηριότητα στην ενοποιημέ-
νη κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου.

To νόμισμα παρουσίασης είναι το Ευρώ (νόμισμα 
της χώρας έδρας της Μητρικής του Ομίλου) και, 
όλα τα ποσά εμφανίζονται σε χιλιάδες Ευρώ εκτός 
όπου ορίζεται διαφορετικά.

3. Βασικές λογιστικές αρχές

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν 
οι οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές 
που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων 
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015.

3.1 Νέα λογιστικά πρότυπα και 
τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και 
Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα 
οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση
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Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν 
από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιο-
θετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υπο-
χρεωτική από την 01/01/2016 ή μεταγενέστερα.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παρο-
χών: Εισφορές εργαζομένων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιό-
δους που ξεκινούν την ή μετά την 01/02/2015)

Τον Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσε-
ων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19 με τίτλο «Πρόγραμμα καθο-
ρισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων». Οι εν λόγω τροποποι-
ήσεις έχουν εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων μερών 
αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός των 
τροποποιήσεων είναι να απλοποιήσουν την λογιστική αντιμετώπιση 
για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των 
εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που υπολογί-
ζονται ως σταθερό ποσοστό επί της μισθοδοσίας. Οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες/εταιρικές Οικονομικές Κατα-
στάσεις. 

Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2010-2012 (εφαρ-
μόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/02/2015)

Τον Δεκέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελ-
τιώσεις των ΔΠΧΑ - Κύκλος 2010-2012», η οποία αποτελείται από μία 
σειρά τροποποιήσεων αναφορικά με επτά θέματα και αποτελεί μέ-
ρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τρο-
ποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται 
να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε 
αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των προϋποθέσεων 
κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου 
ανταλλάγματος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση 
λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων 
του ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία του 
ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτή-
σεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 16 /ΔΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρμογής 
– αναλογική αναδιατύπωση των σωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 
24: Υπηρεσίες Βασικών Διευθυντικών Στελεχών. Οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες/ εταιρικές Οικονομικές Κα-
ταστάσεις. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισμός των Απο-
κτήσεων Συμμετοχών σε Από Κοινού Λειτουργίες» (εφαρμόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο 
ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω τροποποιήσεις προσθέτουν νέα καθοδήγηση 
σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης συμμετοχής σε 
μία από κοινού λειτουργία, η οποία συνιστά μία επιχείρηση και διευ-
κρινίζουν τον κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τέτοιες αποκτήσεις. 
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες/ εταιρικές 
Οικονομικές Καταστάσεις. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινίσεις ανα-
φορικά με Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρμόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο 
ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρ-
χές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίον αντιμετωπί-
ζονται οι αποσβέσεις στον ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης των 
μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περι-
ουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των μεθόδων 
που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της απόσβεσης ενός 
περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που δη-

μιουργούνται από μία δραστηριότητα που περιλαμ-
βάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά 
αντανακλούν παράγοντες διαφορετικούς από την 
ανάλωση των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών 
που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιη-
μένες/ εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: 
«Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρμόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01/01/2016)

Τον Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση 
τροποποιήσεων μέσω των οποίων αλλάζει η χρη-
ματοοικονομική αναφορά για τις καρποφόρες φυ-
τείες. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι 
οι καρποφόρες φυτείες, θα πρέπει να λογιστικοποι-
ούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τα ενσώματα πάγια 
(ΔΛΠ 16). Συνεπώς, με τις εν λόγω τροποποιήσεις 
οι καρποφόρες φυτείες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρ-
μογής του ΔΛΠ 16, αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή 
που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παρα-
μένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Οι τρο-
ποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες/ 
εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της Κα-
θαρής Θέσης σε Ατομικές Οικονομικές Κατα-
στάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB προέβη στην έκ-
δοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο 
ΔΛΠ 27. Με τις εν λόγω τροποποιήσεις, μία οικο-
νομική οντότητα έχει την επιλογή να αναγνωρίσει 
τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και 
συγγενείς βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης 
στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της, επιλο-
γή η οποία έως και την έκδοση των συγκεκριμένων 
τροποποιήσεων, δεν ίσχυε. Οι τροποποιήσεις δεν 
έχουν επίδραση στις ενοποιημένες/ εταιρικές Οικο-
νομικές Καταστάσεις. 

Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2012-
2014 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)

Τον Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην 
έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ -  Κύκλος 
2012-2014», η οποία αποτελείται από μία σειρά 
τροποποιήσεων σε τέσσερα Πρότυπα και αποτελεί 
μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώ-
σεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονομικές οντότη-
τες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα 
θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο 
είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις μεθόδους δι-
άθεσης, ΔΠΧΑ 7: Συμβάσεις Υπηρεσίας και Εφαρ-
μογή των τροποποιήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις συνοπτι-
κές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, ΔΛΠ 19: 
Επιτόκιο προεξόφλησης: θέμα τοπικής αγοράς, και 
ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδι-
άμεση οικονομική αναφορά. Οι τροποποιήσεις δεν 
έχουν επίδραση στις ενοποιημένες/ εταιρικές Οικο-
νομικές Καταστάσεις.  



80

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζε-
ται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο 
ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεμάτων που 
αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης, και τη 
διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονομικές οντότητες κατά 
την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επί-
δραση στις ενοποιημένες/ εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές Οντότη-
τες: Εφαρμόζοντας την Εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016)

Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιο-
ρισμένου σκοπού στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιή-
σεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των 
επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώ-
σεις, οι οποίες θα μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με την εφαρμογή των 
Προτύπων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες/ εταιρικές 
Οικονομικές Καταστάσεις.

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμε-
νων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκρι-
θεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλου-
θες Διερμηνείες για τα υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν 
έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Συγκεκριμένα: 

ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτή-
των» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2016)

Τον Ιανουάριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, 
του ΔΠΧΑ 14. Σκοπός του ενδιάμεσου αυτού Προτύπου είναι η ενίσχυση της συ-
γκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών των οικονομικών οντοτήτων 
που έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες, υπάρχουν κλάδοι 
που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αρχές 
ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση συγκεκριμένων τύπων δραστηριο-
τήτων ιδιωτικών οικονομικών οντοτήτων. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση 
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται 
να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
εν αναμονή της τελικής έκδοσης του Προτύπου.

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του 
ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω Πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις 
που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων σύμφωνα με τις αρχές τόσο των 
ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US 
GAAP).  Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συ-
νεπείς με σημαντικό μέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο ανα-
μένεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα 
πιο ισχυρό πλαίσιο για την επίλυση θεμάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη 
συγκρισιμότητα μεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας πρόσθετες 
γνωστοποιήσεις και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό του κόστους των 
συμβάσεων. Το νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  «Έσοδα», 
το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες Διερμηνείες 
που σχετίζονται με τα έσοδα. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 
καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία 
έναρξης ισχύος την 01/01/2018.

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμό-
ζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01/01/2018)

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική 
έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε 
το νέο Πρότυπο περιλαμβάνουν τη δημιουργία 
ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την 
επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για 
«αναμενόμενες ζημιές» απομείωσης, και επίσης, 
μία ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την 
λογιστική αντιστάθμισης. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 
του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 
καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος 
την 01/01/2018.

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: 
«Πωλήσεις ή Εισφορές Περιουσιακών Στοιχεί-
ων μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς 
ή της Κοινοπραξίας του» (το IASB ανέβαλε επ’ 
αόριστον την έναρξη ισχύος των εν λόγω τρο-
ποποιήσεων)

Τον Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην 
έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού 
στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω 
τροποποιήσεων είναι η αντιμετώπιση μίας αναγνω-
ρισμένης ασυνέπειας μεταξύ των απαιτήσεων του 
ΔΠΧΑ 10 και αυτών του ΔΛΠ 28, σχετικά με τον 
χειρισμό της πώλησης ή εισφοράς περιουσιακών 
στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς 
ή της κοινοπραξίας του. Τον Δεκέμβριο του 2015, 
το IASB ανέβαλε επ’ αόριστον την έναρξη ισχύος 
των εν λόγω τροποποιήσεων, εν αναμονή των απο-
τελεσμάτων του ερευνητικού έργου σχετικά με τον 
λογιστικό χειρισμό βάσει της μεθόδου της καθαρής 
θέσης. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων 
των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, 
αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω 
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετή-
σιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2019)

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκ-
δοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός 
του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου 
Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές 
τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμ-
βαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και 
ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παρο-
χή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά 
τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. 
Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα 
πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. 
Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των πα-
ραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και 
δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόμενης 
Φορολογικής Απαίτησης για μη Πραγματοποιηθείσες Ζημιές» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01/01/2017)

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσε-
ων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 12. Σκοπός των εν λόγω τροπο-
ποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός των ανα-
βαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθεί-
σες ζημιές από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη 
αξία. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01/01/2017)

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσε-
ων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 7. Σκοπός των εν λόγω τροπο-
ποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των οικονομι-
κών καταστάσεων να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις 
που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Οι τρο-
ποποιήσεις απαιτούν από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν 
γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους επενδυτές να 
αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από 
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των 
μεταβολών που προκύπτουν από ταμειακές ροές, καθώς και των μη 
ταμειακών μεταβολών. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται 
να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση.

Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01/01/2018)

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων 
στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις 
βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς 
την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν 
τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε 
μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτε-
λεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσο-
δο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Ο Όμιλος 
θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία.  Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συ-
ναλλαγών Πληρωμής βασιζόμενων σε Συμμετοχικούς Τίτλους» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01/01/2018)

Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης 
περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 2. Σκοπός της εν λόγω τροποποί-
ησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρι-
σμό συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε 
συμμετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει 
τις απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης των 
προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης στην επιμέτρη-
ση των πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που δι-
ακανονίζονται με μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών 
πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα 
χαρακτηριστικό διακανονισμού σε συμψηφιστική βάση για υποχρέω-
ση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία τροποποίηση στους όρους 
και προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης σε συμμετοχικούς 

τίτλους, η οποία μεταβάλλει την ταξινόμηση της συ-
ναλλαγής από διακανονιζόμενη με μετρητά σε δια-
κανονιζόμενη με συμμετοχικούς τίτλους. Ο Όμιλος 
θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένε-
ται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετη-
θεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του 
ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε συνδυ-
ασμό με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκι-
νούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην 
έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός των 
εν λόγω τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο 
χειρισμός των προσωρινών λογιστικών επιδράσε-
ων λόγω της διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης 
ισχύος του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα και 
του υπό έκδοση Προτύπου για τις ασφαλιστικές 
συμβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάμενες 
απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονομι-
κές οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότη-
τες συνδέονται με ασφάλιση να αναβάλλουν την 
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή 
απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους εκδό-
τες ασφαλιστικών συμβάσεων να αναγνωρίσουν 
στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις 
ζημιές, τη μεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύ-
ψει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση 
του νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις 
(«προσέγγιση επικάλυψης»). Ο Όμιλος θα εξετάσει 
την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονο-
μικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να 
έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-
2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017 και 
01/01/2018)

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην 
έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 
2014-2016», η οποία αποτελείται από μία σειρά τρο-
ποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέ-
ρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις 
στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται 
στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 12: Αποσαφή-
νιση του πεδίου εφαρμογής του Προτύπου, ΔΠΧΑ 
1: Διαγραφή των βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων για 
τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 
28: Επιμέτρηση μίας συγγενούς ή μίας κοινοπραξί-
ας στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζο-
νται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2017 όσον αφορά στο ΔΠΧΑ 12, 
και την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 όσον αφορά 
στα ΔΠΧΑ 1 και ΔΛΠ 28. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 
του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν 
καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλ-
λαγμα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2018)

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, 
της ΕΔΔΠΧΑ 22. Η εν λόγω Διερμηνεία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις σχετικά 
με τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την πα-
ρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ. συναλλαγές εσόδων) όταν έχει 
ληφθεί ή δοθεί πληρωμή προκαταβολικά. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση 
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται 
να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή 
σε άλλες κατηγορίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περι-
ορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 40. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να 
ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να 
καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει 
να πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, 
και (β) μία τέτοια μεταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιελάμβανε την αξιο-
λόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του 
ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω μεταβολή στη χρήση θα πρέπει να υποστη-
ρίζεται από σχετική τεκμηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Ο Όμιλος θα εξετάσει 
την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και 
δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση.

3.2 Ενοποίηση

(α) Θυγατρικές: Θυγατρικές εταιρείες είναι εκείνες (συμπεριλαμβανομένων 
των οικονομικών οντοτήτων ειδικού σκοπού) στις οποίες ο Όμιλος έχει ποσοστό 
συμμετοχής μεγαλύτερο του μισού των δικαιωμάτων ψήφου ή έχει τη δυνατό-
τητα να κατευθύνει τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αρχές που ακο-
λουθούνται.

Η ύπαρξη ενδεχόμενων δικαιωμάτων ψήφου που μπορούν να εξασκηθούν ή να 
μετατραπούν, λαμβάνονται υπόψη, όταν ο Όμιλος αξιολογεί εάν έχει τον έλεγχο 
μιας εταιρείας. 

Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) με την μέθοδο της εξα-
γοράς από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος έπ’ αυτών και παύουν να 
ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται.

Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όμιλο λογιστικοποιείται βάσει της μεθόδου της 
αγοράς. Η παράγραφος “3.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία – Υπεραξία” περιγρά-
φει τη λογιστική αντιμετώπιση της υπεραξίας. Το κόστος κτήσης μιας θυγατρι-
κής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των μετοχών 
που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία 
της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άμεσα συνδεδεμένου με την συναλλαγή.  
Τα εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υπο-
χρεώσεις που αποκτώνται σε μία επιχειρηματική συνένωση επιμετρώνται κατά 
την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. 
Το κόστος αγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων που απο-
κτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία.  Αν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι 
μικρότερο από την εύλογη αξία των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η 
διαφορά καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα της χρήσης.

Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συ-
ναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται.  Οι μη πραγματοποι-
ημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις 
απομείωσης, του μεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. Οι λογιστικές αρχές 
των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που 
έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο.

Συναλλαγές με την μειοψηφία: Για τη λογιστική 
αντιμετώπιση συναλλαγών με την μειοψηφία, ο Όμι-
λος εφαρμόζει τη λογιστική αρχή κατά την οποία 
αντιμετωπίζει τις συναλλαγές αυτές ως συναλλα-
γές με τρίτα μέρη εκτός Ομίλου. Οι πωλήσεις προς 
την μειοψηφία δημιουργούν κέρδη και ζημιές για 
τον Όμιλο τα οποία καταχωρούνται στην κατάστα-
ση αποτελεσμάτων. Οι αγορές από την μειοψηφία 
δημιουργούν υπεραξία, η οποία είναι η διαφορά 
ανάμεσα στο αντίτιμο που πληρώθηκε και στο πο-
σοστό της λογιστικής αξίας της καθαρής θέσης της 
θυγατρικής εταιρείας που αποκτήθηκε.

(β) Συγγενείς: Είναι οι επιχειρήσεις αυτές πάνω 
στις οποίες ο Όμιλος μπορεί να ασκήσει σημαντική 
επιρροή αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για 
να χαρακτηριστούν είτε θυγατρικές είτε συμμετοχή 
σε κοινοπραξία. Οι παραδοχές που χρησιμοποιή-
θηκαν από τον όμιλο συνιστούν ότι το κατεχόμενο 
ποσοστό μεταξύ 20% και 50% δικαιωμάτων ψήφου 
μίας εταιρείας υποδηλώνει σημαντική επιρροή 
πάνω στην εταιρεία αυτή. Επενδύσεις σε συγγενείς 
επιχειρήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος και 
κατόπιν θεωρούνται ότι χρησιμοποιούν τη μέθοδο 
της καθαρής θέσης. Στο τέλος κάθε χρήσης, το 
κόστος αυξάνεται με την αναλογία της επενδύτρι-
ας επιχείρησης στις μεταβολές της καθαρής θέσης 
της επενδυόμενης επιχείρησης και μειώνεται με τα 
λαμβανόμενα από τη συγγενή μερίσματα.

Όσον αφορά την υπεραξία απόκτησης, αυτή μει-
ώνει την αξία της συμμετοχής με επιβάρυνση των 
αποτελεσμάτων χρήσης, όταν μειώνεται η αξία της. 

Το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων μετά την εξαγορά 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, ενώ το μερίδιο 
των μεταβολών των αποθεματικών μετά την εξαγο-
ρά, αναγνωρίζεται στα αποθεματικά. Οι συσσωρευ-
μένες μεταβολές επηρεάζουν την λογιστική αξία 
των επενδύσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 
Όταν η συμμετοχή του Ομίλου στις ζημίες σε μία 
συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη συμμε-
τοχή της στη συγγενή επιχείρηση, συμπεριλαμβα-
νομένων οποιονδήποτε άλλων επισφαλών απαιτή-
σεων, ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημίες, 
εκτός και αν έχει καλύψει υποχρεώσεις ή έχει ενερ-
γήσει πληρωμές εκ μέρους της συγγενούς επιχεί-
ρησης και εν γένει εκείνων που προκύπτουν από τη 
μετοχική ιδιότητα.

Μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές με-
ταξύ του Ομίλου και των συγγενών επιχειρήσεων 
απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του 
Ομίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις.  Μη πραγμα-
τοποιημένες ζημιές απαλείφονται, εκτός εάν η συ-
ναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης του μετα-
βιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές 
πολιτικές των συγγενών επιχειρήσεων τροποποιού-
νται προκειμένου να είναι συνεπείς με αυτές που 
χρησιμοποιεί ο Όμιλος.

(γ) Επενδύσεις σε κοινοπραξίες: Οι επενδύσεις 
σε κοινοπραξίες ταξινομούνται σύμφωνα με το 
ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες», είτε ως «από 
κοινού δραστηριότητες», είτε ως κοινοπραξίες». 
Η ταξινόμησή τους γίνεται στη βάση των σχετικών 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του κάθε συμ-
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μετέχοντος στην από κοινού συμφωνία. Ο Όμιλος αξιολογώντας τη 
φύση των σχετικών επενδύσεων και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους, 
τηρεί την 31/12/2016 επένδυση σε κονοπραξία η οποία αναγνωρίζε-
ται βάσε της μεθόδου της καθαρής θέσης.

3.3 Πληροφόρηση κατά τομέα

Για διοικητικούς σκοπούς, ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε τρεις 
κύριες επιχειρηματικές δραστηριότητες: α) Μεταλλουργία, β) Κα-
τασκευές και γ) Ενέργεια. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 – Λειτουργικοί 
Τομείς, η διοίκηση παρακολουθεί τα λειτουργικά αποτελέσματα των 
επιχειρηματικών τομέων ξεχωριστά με σκοπό τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τη διάθεση πόρων και την αξιολόγηση απόδοσης. 

3.4 Μετατροπή ξένου νομίσματος

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρει-
ών του Ομίλου επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του πρωτεύοντος 
οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί ο Όμιλος (λειτουρ-
γικό νόμισμα). Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιά-
ζονται σε Ευρώ (€), που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα 
παρουσίασης της μητρικής Εταιρείας και όλων των θυγατρικών της.
 
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό 
νόμισμα με την χρήση των συναλλαγματικών ισοτιμιών (τρέχουσες 
ισοτιμίες) που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύ-
πτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια 
της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων 
που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά 
την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.  Οι 
συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτι-
μώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης 
αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης 
αξίας.

Οι εκτός Ελλάδος δραστηριότητες του Ομίλου σε ξένα νομίσματα (οι 
οποίες αποτελούν κατά κανόνα αναπόσπαστο μέρος των δραστηριο-
τήτων της μητρικής), μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας με την 
χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλ-
λαγών, ενώ τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των δραστη-
ριοτήτων στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων της υπεραξίας και 
των αναπροσαρμογών της εύλογης αξίας, που προκύπτουν κατά την 
ενοποίηση, μετατρέπονται σε Ευρώ με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 
που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

(γ) Εταιρείες του Ομίλου

Τα λειτουργικά αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια όλων των εταιρι-
ών του Ομίλου (εκτός από εκείνες που λειτουργούν σε υπερπληθω-
ριστικές οικονομίες), των οποίων το λειτουργικό νόμισμα είναι διαφο-
ρετικό από το νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου, μετατρέπονται στο 
νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου ως ακολούθως:

(i) Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού για κάθε ισολογισμό πα-
ρουσιάζονται και μετατρέπονται με τη συναλλαγματική ισοτιμία κατά 
την ημερομηνία του ισολογισμού.

(ii) Τα έσοδα και έξοδα της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως 
της κάθε εταιρείας μετατρέπονται σύμφωνα με τη μέση ισοτιμία που 

διαμορφώνεται από την έναρξη της χρήσεως έως 
την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού.

(iii) Όλες οι συναλλαγματικές διαφορές που προ-
κύπτουν από τα παραπάνω καταχωρούνται στο “ 
αποθεματικό μετατροπής ισολογισμών θυγατρικών 
σε ξένο νόμισμα “ των ιδίων κεφαλαίων.

Η υπεραξία και οι αναπροσαρμογές σε εύλογη αξία 
που προκύπτουν κατά την εξαγορά θυγατρικών που 
δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό καταχωρούνται 
ως στοιχεία ενεργητικού/ παθητικού της θυγατρι-
κής εξωτερικού και μετατρέπονται σύμφωνα με την 
τιμή κλεισίματος που ισχύει κάθε φορά. 

3.5 Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται 
στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως 
τους ή στις αξίες τεκμαιρόμενου κόστους όπως 
αυτό προσδιορίστηκε βάση ευλόγων αξιών κατά 
την ημερομηνίες μετάβασης, μείον, κατ’ αρχήν τις 
συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχών 
απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως περι-
λαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για 
την απόκτηση των στοιχείων.

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύ-
ξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων 
ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που 
οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικο-
νομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από 
τη χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους 
μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επι-
σκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτε-
λέσματα όταν πραγματοποιούνται.

Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμά-
των παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβέ-
νονται) υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα 
στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:

Κτίρια 25-35 έτη

Μηχανολογικός εξοπλισμός 4-30 έτη

Αυτοκίνητα 4-10 έτη

Λοιπός εξοπλισμός 4-7 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των 
ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 
κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές 
αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαί-
νουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομεί-
ωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέ-
σματα.

Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι 
διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται 
και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως 
κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι επισκευές 
και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της πε-
ριόδου που αφορούν.
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Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη 
στο κόστος κτήσεως των ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμ-
βάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού, που συμμετέχει στην 
κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών 
και άλλα γενικά κόστη. 

3.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται η υπεραξία, τα δικαιώμα-
τα χρήσης ενσώματων ακινητοποιήσεων, οι άδειες λογισμικού, οι άδειες πα-
ραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας ενεργειακών σταθμών,  οι δαπάνες 
αποκατάστασης εδαφικών εκτάσεων εξόρυξης μεταλλευμάτων και το κόστος 
δανεισμού για την κατασκευή παγίων.

Υπεραξία: Είναι η διαφορά μεταξύ του κόστους αγοράς και της εύλογης αξίας 
του ενεργητικού και του παθητικού θυγατρικής / συγγενούς επιχείρησης κατά 
την ημερομηνία της εξαγοράς. Η εταιρεία κατά την ημερομηνία της αγοράς 
αναγνωρίζει την υπεραξία που προέκυψε από την απόκτηση, ως ένα στοιχείο 
του ενεργητικού, και την εμφανίζει στο κόστος. Το κόστος αυτό είναι ίσο με το 
ποσό κατά το οποίο το κόστος ενοποίησης υπερβαίνει το μερίδιο της επιχεί-
ρησης, στα στοιχεία του ενεργητικού, στις υποχρεώσεις και στις ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις της αποκτηθείσας εταιρείας .

Μετά την αρχική αναγνώριση η υπεραξία αποτιμάται στο κόστος μείον τις συσ-
σωρευμένες ζημιές λόγω μείωσης της αξίας της. Η υπεραξία δεν αποσβένεται, 
αλλά εξετάζεται ετήσια για τυχόν μείωση της αξίας της, εάν υπάρχουν γεγονότα 
που παρέχουν ενδείξεις για ζημιά σύμφωνα με το ΔΛΠ 36.

Για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των ελέγχων απομείωσης (impairment test), 
το ποσό της υπεραξίας κατανέμεται σε μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών. 
Η μονάδα ταμιακών ροών είναι η μικρότερη προσδιορίσιμη ομάδα στοιχείων 
ενεργητικού που δημιουργεί ανεξάρτητες ταμιακές ροές και αντιπροσωπεύει το 
επίπεδο στο οποίο ο Όμιλος συλλέγει και παρουσιάζει τα οικονομικά στοιχεία 
για σκοπούς εσωτερικής πληροφόρησης. Η απομείωση για την υπεραξία, καθο-
ρίζεται με τον υπολογισμό του ανακτήσιμου ποσού από τις μονάδες ταμιακής 
ροής με τις οποίες συνδέεται η υπεραξία. Ζημίες απομείωσης που σχετίζονται 
με την υπεραξία, δεν μπορούν να αντιστραφούν σε μελλοντικές περιόδους. Ο 
Όμιλος πραγματοποιεί τον ετήσιο έλεγχο για απομείωση υπεραξίας στις 31 Δε-
κεμβρίου της εκάστοτε χρήσης.

Στην περίπτωση που το κόστος της απόκτησης είναι μικρότερο από το μερίδιο 
της εταιρείας στα ίδια κεφάλαια της αποκτηθείσας επιχείρησης, τότε η πρώτη 
υπολογίζει ξανά το κόστος της απόκτησης, αποτιμά τα στοιχεία του ενεργη-
τικού, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας 
επιχείρησης και αναγνωρίζει απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης ως κέρδος 
οποιαδήποτε διαφορά παραμείνει μετά τον επανυπολογισμό.

Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις 
αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την δι-
άρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 1 έως 
3 χρόνια.

Άδειες παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας ενεργειακών σταθμών: 
Οι διάφοροι τύποι αδειών τις οποίες τηρεί στην κατοχή του ο Όμιλος, του πα-
ρέχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσει ενεργειακές μονάδες ή το δικαίωμα να 
παράγει και να πουλάει ενέργεια. Οι παρούσες συνθήκες της αγοράς παρέχουν 
σαφείς ενδείξεις για την ανακτήσιμη αξία των αδειών αυτών. 

O Όμιλος, κατά την απόκτησή τους, αναγνώρισε τις άδειες αυτές στην εύλογή 
τους αξία, ως άυλα περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία τους και κατόπιν 
τις επιμετρά με το υπόδειγμα του κόστους, σύμφωνα με το οποίο το στοιχείο 
αποτιμάται στο κόστος του (το οποίο είναι η κατά την απόκτηση εύλογή του αξία 
όπως προαναφέρθηκε) μειωμένο με τις αποσβέσεις του και κάθε πρόβλεψη 
απομείωσης Ο Όμιλος διενεργεί ελέγχους μείωσης της αξίας τους όταν υπάρ-
χουν σχετικές ενδείξεις, κάνοντας χρήση της εξής μεθοδολογίας:

i) Εφαρμόζει ποσοστά πιθανοτήτων σύμφωνα με τις 
εκτιμήσεις της διοίκησης σχετικά με την κατασκευή 
μονάδων για τις οποίες τηρεί άδειες.

ii) Εφαρμόζει τη μεθοδολογία των Προεξοφλημέ-
νων Ταμειακών Ροών, χρησιμοποιώντας παραδο-
χές οι οποίες επικρατούν στην αγορά ενέργειας. 
Η περίοδος η οποία εξετάζεται από τη διοίκηση, 
υπερβαίνει τα πέντε έτη, διάστημα το οποίο ενθαρ-
ρύνεται από το ΔΛΠ 36, καθώς ιδιαίτερα για τις 
ανανεώσιμες ενεργειακές μονάδες ακόμα και μια 
μεγαλύτερη περίοδος θα κρίνεται αρκετά ικανοποι-
ητική.

iii) Η τελική ανακτήσιμη αξία υπολογίζεται για ένα 
συνολικό χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων ή θερμικών 
ενεργειακών μονάδων, πολλαπλασιάζοντας τη συ-
νολική πιθανότητα με το αποτέλεσμα που προκύ-
πτει από την προεξόφληση των ταμειακών ροών.

iv) Τέλος, ο Όμιλος συγκρίνει την ανακτήσιμη αξία 
ή οποία λογίζεται ως η αξία χρήσης της μονάδας, 
με τη λογιστική αξία. Όταν η ανακτήσιμη αξία είναι 
μικρότερη από τη λογιστική, διενεργείται πρόβλεψη 
για μείωση της αξίας σε βάρος των αποτελεσμά-
των.

Δικαιώματα Εκμετάλλευσης Ορυχείων: Τα δικαι-
ώματα εκμετάλλευσης ορυχείων αφορούν δικαι-
ώματα τα οποία έχει αποκτήσει ο Όμιλος για την 
εξόρυξη μεταλλευτικών αποθεμάτων σε διάφορες 
γεωγραφικές περιοχές. Στο κόστος των δικαιωμά-
των εκμετάλλευσης εκτός της τιμής απόκτησης των 
δικαιωμάτων έχει αναγνωρισθεί και κάθε κόστος 
που αφορά την αρχική εκτίμηση του κόστους απο-
κατάστασης του χώρου όπου γίνονται εργασίες, δέ-
σμευση που έχει αναλάβει ο Όμιλος είτε κατά την 
απόκτηση του δικαιώματος είτε ως συνέπεια της 
χρήσης του για συγκεκριμένη περίοδο. Η χρονική 
περίοδος απόσβεσης που έχει υιοθετηθεί από τον 
Όμιλο δεν υπερβαίνει τα 10 έτη.

Δικαιώματα Χρήσης Ενσώματων Στοιχείων: Δι-
καιώματα εκμετάλλευσης ενσώματων στοιχείων 
που παραχωρούνται στα πλαίσια συμβάσεων κατα-
σκευής έργων (αντισταθμιστικά οφέλη) αποτιμώνται 
στο κόστος κτήσης τους, εύλογη αξία τους κατά την 
ημερομηνία παραχώρησης τους, μείον τις αποσβέ-
σεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση την μέ-
θοδο των παραγόμενων μονάδων. 

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης: Τα έξοδα έρευ-
νας αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσης όταν 
αυτά προκύπτουν. Τα έξοδα που προκύπτουν λόγω 
αναπτυξιακών προγραμμάτων (και σχετίζονται με 
τον σχεδιασμό και δοκιμές νέων ή βελτιωμένων 
προϊόντων) αναγνωρίζονται ως ασώματες ακινη-
τοποιήσεις εάν είναι πιθανό να προσφέρουν στην 
εταιρεία μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Τα υπόλοι-
πα έξοδα ανάπτυξης καταχωρούνται στους λογα-
ριασμούς εξόδων μόλις αυτά προκύπτουν. Έξοδα 
ανάπτυξής τα οποία σε προηγούμενες οικονομικές 
χρήσεις είχαν καταχωρηθεί σαν έξοδα, δεν κατα-
χωρούνται σαν ασώματες ακινητοποιήσεις σε μετα-
γενέστερη οικονομική χρήση. Τα έξοδα ανάπτυξης 
τα οποία έχουν κεφαλαιοποιηθεί αποσβένονται από 
την εκκίνηση της εμπορικής παραγωγής του προϊό-
ντος, βάση της σταθερής μεθόδου απόσβεσης κατά 
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την περίοδο των αναμενόμενων ωφελειών του προϊόντος. Η χρονική 
περίοδος απόσβεσης που έχει υιοθετηθεί από τον Όμιλο δεν υπερ-
βαίνει τα 5 έτη.

Δαπάνες Προσπέλασης & Αποκατάστασης

Τα έξοδα προσπέλασης και αποκατάστασης αναγνωρίζονται ως 
ασώματες ακινητοποιήσεις εφ’ όσον προσφέρουν στην εταιρεία μελ-
λοντικά οικονομικά οφέλη και η απόσβεση τους γίνεται βάση της με-
θόδου των μονάδων παραγωγής.

Κόστος Δανεισμού

Η οικονομική οντότητα κεφαλαιοποιεί το κόστος δανεισμού που μπο-
ρεί να σχετίζεται άμεσα με την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ενός 
περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις ως τμήμα του 
κόστους του στοιχείου αυτού. Η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει λοι-
πά είδη κόστους δανεισμού ως έξοδα της περιόδου κατά την οποία 
πραγματοποιήθηκαν. Το κόστος δανεισμού που πληροί τις προϋπο-
θέσεις για κεφαλαιοποίηση προσδιορίζεται σύμφωνα με το ΔΛΠ 23.

3.7 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή 
δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως 
όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να 
μην είναι ανακτήσιμη. Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και του 
καθαρού αναπόσβεστου ποσού καταχωρείται στα αποτελέσματα. Τα 
στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο 
απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική 
αξία τους δεν θα ανακτηθεί.  Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο 
ποσό μεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας λόγω χρή-
σης. Η ζημία λόγω μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητι-
κού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των 
στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι 
μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους.

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός 
στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συ-
ναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν 
οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κό-
στους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι 
η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που 
αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοι-
χείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμε-
νης ωφέλιμης ζωής του.

3.8 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις
και υποθέσεις

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΑ απαιτεί από τη διοίκηση τον σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων 
και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα στοιχεία του 
ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως επίσης την γνωστοποίηση 
ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία 
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα δημοσιευμένα ποσά 
εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς. Τα πραγματικά 
αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτι-
μηθεί.

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζο-
νται τόσο στην εμπειρία του παρελθόντος όσο και σε άλλους παρά-
γοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά 
γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά με βάση τις συγκεκριμένες 
συνθήκες.

3.8.1 Κρίσεις

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

• κατηγοριοποίηση των επενδύσεων

Η διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση μίας 
επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως δια-
κρατούμενη μέχρι την λήξη, κατεχόμενη για εμπο-
ρικούς σκοπούς, αποτιμώμενη στην εύλογη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων, ή διαθέσιμη προς πώ-
ληση. Για αυτές που είναι διακρατούμενες μέχρι τη 
λήξη, η διοίκηση εξετάζει εάν πληρούνται τα κριτή-
ρια 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 σκο-
πούς εάν αυτές έχουν αποκτηθεί κυρίως για τη 
δημιουργία βραχυπρόθεσμου κέρδους. Η κατηγο-
ριοποίηση των επενδύσεων ως αποτιμώμενες στην 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων εξαρτάται 
από τον τρόπο με βάση τον οποίο η διοίκηση πα-
ρακολουθεί 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 διαθέσι-
μες προς πώληση. 

• ανακτησιμότητα των απαιτήσεων

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

• απαξίωση των αποθεμάτων

Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξι-
ωμένα, άχρηστα και αποθέματα με πολύ χαμηλή 
κίνηση στην αγορά. Οι μειώσεις της αξίας των απο-
θεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και οι 
λοιπές ζημίες από αποθέματα καταχωρούνται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την περίοδο που 
εμφανίζονται.
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• κατά πόσο μία μίσθωση που συνάπτεται με έναν εξωτερικό
 εκμισθωτή κατατάσσεται ως λειτουργική ή χρηματοδοτική.

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

3.8.2 Εκτιμήσεις και υποθέσεις

Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές 
καταστάσεις και οι σχετικές γνωστοποιήσεις πρέπει να εκτιμώνται, απαιτώντας 
τον σχηματισμό υποθέσεων σχετικά με αξίες ή συνθήκες που δεν είναι δυνατό 
να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών 
καταστάσεων. Ως σημαντική λογιστική εκτίμηση, θεωρείται μία η οποία είναι ση-
μαντική για την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και τα αποτε-
λέσματα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της 
διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό εκτιμήσεων σχε-
τικά με την επίδραση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Ο Όμιλος αξιολογεί 
τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενος στα αποτελέσματα του παρελ-
θόντος 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. 
Κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές λογιστικές εκτι-
μήσεις και κρίσεις που υιοθετήθηκαν από τη Διοίκηση για την εφαρμογή των 
λογιστικών αρχών του Ομίλου, είναι συνεπείς με αυτές που εφαρμόστηκαν στις 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2015. Σε συνέχεια των 
παραπάνω και ειδικότερα για τις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2016 ση-
μειώνονται τα ακόλουθα:

• Εκτιμώμενη απομείωση υπεραξίας

Ο Όμιλος διενεργεί σε ετήσια βάση έλεγχο για τυχόν απομείωση της υπεραξίας 
και ενδιάμεσα, όταν τα γεγονότα ή οι συνθήκες καθιστούν πιθανή την ύπαρ-
ξη απομείωσης (π.χ. μία σημαντική δυσμενής αλλαγή στο εταιρικό κλίμα ή μία 
απόφαση για πώληση ή διάθεση μιας μονάδας). Ο καθορισμός της ύπαρξης 
απομείωσης απαιτεί την αποτίμηση της αντίστοιχης μονάδας, η οποία εκτιμάται 
χρησιμοποιώντας την μέθοδο της προεξόφλησης των ταμειακών ροών. Όταν 
αυτό κρίνεται διαθέσιμο και απαραίτητο, χρησιμοποιούνται σχετικοί συντελεστές 
πολλαπλασιασμού της αγοράς, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσμα-
τα από τις προεξοφλημένες ταμειακές ροές. Εφαρμόζοντας αυτή τη μεθοδο-
λογία, η εταιρεία βασίζεται σε μία σειρά από παράγοντες, στους οποίους περι-
λαμβάνονται τα πραγματικά λειτουργικά αποτελέσματα, τα μελλοντικά εταιρικά 
σχέδια, οι οικονομικές προεκτάσεις και τα δεδομένα της αγοράς.

Στην περίπτωση που από αυτή την ανάλυση προκύπτει απομείωση της υπερα-
ξίας, τότε η μέτρηση της απομείωσης απαιτεί εκτίμηση της εύλογης αξίας για 
κάθε αναγνωριζόμενο ενσώματο ή άυλο περιουσιακό στοιχείο. Σε αυτή την περί-
πτωση, χρησιμοποιείται η προσέγγιση των ταμειακών ροών η οποία αναφέρεται 
ανωτέρω από ανεξάρτητους εκτιμητές, όπου κρίνεται κατάλληλο. 

Διενεργείται έλεγχος για άλλα αναγνωριζόμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία με 
καθορισμένες ωφέλιμες ζωές και υποκείμενα σε απόσβεση, συγκρίνοντας την 
λογιστική αξία με το άθροισμα των μη προεξοφλημένων ταμειακών ροών που 
αναμένεται να δημιουργηθούν από το περιουσιακό στοιχείο. Ελέγχονται τα άυλα 
περιουσιακά στοιχεία με αόριστες ωφέλιμες ζωές ετησίως χρησιμοποιώντας 
μία μέθοδο εύλογης αξίας όπως τις προεξοφλημένες ταμειακές ροές.

Ο Όμιλος ετησίως διενεργεί έλεγχο για απομείωση της υπεραξίας, σύμφωνα με 
την λογιστική πολιτική, όπως αυτή αναφέρεται στη Σημείωση 3.6. Τα ανακτήσιμα 
ποσά των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών έχουν καθοριστεί βασιζόμενα 
σε υπολογισμούς της αξίας σε χρήση (on value-in-use calculations). Αυτοί οι 
υπολογισμοί απαιτούν τη χρήση εκτιμήσεων.

• Προϋπολογισμοί κατασκευαστικών
 συμβάσεων

Ο χειρισμός των εσόδων και εξόδων μίας κατα-
σκευαστικής σύμβασης, εξαρτάται από εάν το τε-
λικό αποτέλεσμα από την εκτέλεση του συμβατικού 
έργου μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα (και αναμέ-
νεται να αποφέρει κέρδος στον κατασκευαστή ή 
το αποτέλεσμα από την εκτέλεση είναι ζημιογό-
νο). 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 κα-
τάλληλο ποσό εσόδου και εξόδου που θα αναγνω-
ρίσει σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Το στάδιο ολο-
κλήρωσης μετράται με βάση το συμβατικό κόστος 
που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία 
του ισολογισμού σε σχέση με το συνολικό εκτιμώ-
μενο 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 εισοδή-
ματος σε πολυάριθμες φορολογικές δικαιοδοσίες. 
Σημαντικές εκτιμήσεις απαιτούνται για τον καθο-
ρισμό της πρόβλεψης για φόρους εισοδήματος, 
καθώς και για τον καθορισμό των προβλέψεων για 
φόρους εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλα-
γές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής κα-
θορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνή-
θη πορεία των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Ο 
Όμιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν υποχρεώσεις 
για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου, 
βασιζόμενοι σε εκτιμήσεις του κατά πόσο θα οφεί-
λονται επιπλέον φόροι. Όταν το τελικό αποτέλεσμα 
από τους φόρους αυτών των υποθέσεων διαφέρει 
από τα ποσά που είχαν αρχικά λογιστεί, τέτοιες δι-
αφορές θα έχουν επίδραση στο φόρο εισοδήματος 
και στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία 
στην περίοδο κατά την οποία τα ποσά αυτά έχουν 
καθορισθεί.

• Προβλέψεις

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

Ο Όμιλος εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις 
κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του. Η διοίκηση κρίνει ότι οποι-
οιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική 
θέση του Ομίλου και της Εταιρείας, την 31 Δεκεμβρίου 2016. 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 συνέπει-
ες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς.

3.9 Αναταξινόμηση Ταμειακών Ροών

Στις ταμειακές ροές  από χρηματοδοτικές δραστηριότητες του Ομί-
λου και συγκεκριμένα στη γραμμή «Λοιπά», περιλαμβάνεται η μετα-
βολή του λογαριασμού δεσμευμένων καταθέσεων, ήτοι καταθέσεων 
που έχουν δεσμευθεί για την έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής 
εκτέλεσης. Σημειώνεται ότι μέχρι και την προηγούμενη χρήση, ο 
Όμιλος περιελάμβανε την εν λόγω μεταβολή εντός των ταμειακών 
ροών από λειτουργικές δραστηριότητες και συγκεκριμένα στο κον-
δύλι «(Αύξηση)/ Μείωση Απαιτήσεων». Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι με-
ταβολή των δεσμευμένων λογαριασμών (ήτοι μεταφορά αυτών από 
δεσμευμένα σε μη ταμειακά διαθέσιμα και αντιστρόφως) δεν απο-
τελεί μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης και κατά συνέπεια θα πρέπει 
να παρουσιάζεται εκτός των ταμειακών ροών από λειτουργικές δρα-
στηριότητες. Στα πλαίσια αυτά, στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών της 
χρήσης 2015, ποσό (€ 16.895) χιλ. μεταφέρθηκε από τις ταμειακές 
ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προς τις ταμειακές ροές από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες, για λόγους ορθότερης συγκριτικής 
παρουσίασης.
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3.10 Δομή του Ομίλου 

Η δομή του Ομίλου κατά την 31.12.2016 έχει ως εξής: 

ΟΝΟΜΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ, 
ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ

ΧΩΡΑ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

 1 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Ελλάδα Μητρική

 2 ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 50,00% Ολική Ενοποίηση

 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. Ελλάδα 50,00% Ολική Ενοποίηση

 4 RODAX ROMANIA SRL Ρουμανία 100,00% Ολική Ενοποίηση

 5 ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. Ελλάδα 41,75% Ολική Ενοποίηση

 6 DROSCO HOLDINGS LIMITED Κύπρος 41,75% Ολική Ενοποίηση

 7 BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS TKT A.E Ελλάδα 31,31% Ολική Ενοποίηση

 8 ΜΕΤΚΑ BRAZI SRL Ρουμανία 50,00% Ολική Ενοποίηση

 9 POWER PROJECTS Τουρκία 50,00% Ολική Ενοποίηση

 10 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
BEAE Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

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

 12 ΔΕΣΦΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 13 ΔΕΣΦΙΝΑ MARINE Α.Ε. Νήσοι Μάρσαλ 100,00% Ολική Ενοποίηση

 14 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 15 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 16 SOMETRA S.A. Ρουμανία 92,79% Ολική Ενοποίηση

 17 STANMED TRADING LTD Κύπρος 100,00% Ολική Ενοποίηση

 18 MYTILINEOS FINANCE S.A. Λουξεμβούργο 100,00% Ολική Ενοποίηση

 19 RDA TRADING Νήσοι Guernsey 100,00% Ολική Ενοποίηση

 20 MYTILINEOS BELGRADE D.O.O. Σερβία 92,79% Ολική Ενοποίηση

 21 MYVEKT INTERNATIONAL SKOPJE Π.Γ.Δ.Μ. 100,00% Ολική Ενοποίηση

 22 MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. Λουξεμβούργο 87,50% Ολική Ενοποίηση

 23 MYTILINEOS INTERNATIONAL COMPANY AG “MIT Co” Ελβετία 100,00% Ολική Ενοποίηση

 24 ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ελλάδα Κοινή Διοίκηση Ολική Ενοποίηση

 25 DELTA PROJECT CONSTRUCT SRL Ρουμανία 95,01% Ολική Ενοποίηση

 26 ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 90,03% Ολική Ενοποίηση

 27 ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. Ελλάδα 90,03% Ολική Ενοποίηση

 28 ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 90,03% Ολική Ενοποίηση

 29 ΥΔΡΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 90,03% Ολική Ενοποίηση

 30 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε.(ΕΝ.ΔΥ.Α.Ε.) Ελλάδα 90,03% Ολική Ενοποίηση

 31 MYHΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. Ελλάδα 90,03% Ολική Ενοποίηση

 32 ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 90,03% Ολική Ενοποίηση

 33 PROTERGIA A.E. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 34 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 35 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ελλάδα 80,00% Ολική Ενοποίηση

 36 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε. Ελλάδα 80,20% Ολική Ενοποίηση

 37 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. Ελλάδα 80,20% Ολική Ενοποίηση

 38 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε. Ελλάδα 80,20% Ολική Ενοποίηση

 39 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε. Ελλάδα 80,20% Ολική Ενοποίηση

 40 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε. Ελλάδα 80,20% Ολική Ενοποίηση

 41 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ Α.Ε. Ελλάδα 80,20% Ολική Ενοποίηση

 42 ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε. Ελλάδα 80,20% Ολική Ενοποίηση

 43 ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 44 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε. Ελλάδα 80,20% Ολική Ενοποίηση

 45 ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. Ελλάδα 80,20% Ολική Ενοποίηση

 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 47 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
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ΟΝΟΜΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ, 
ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ

ΧΩΡΑ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

 48 GREEN ENERGY A.E. Βουλγαρία 80,00% Ολική Ενοποίηση

 49 ΜΟΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 50 PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 51 ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 52 ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 53 ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 54 ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 55 ΧΟΡΤΕΡΟΥ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 56 ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 57 ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 58 ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 59 ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 60 ΛΟΓΓΑΡΙΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 61 ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 62 ΚΕΡΑΣΟΥΔΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 63 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΓΟΣΤΥΛΙΑΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 64 Μ&Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Ελλάδα 50,00% Ολική Ενοποίηση

 65 Κ/Ξ  ΜΕΤΚΑ  – ΤΕΡΝΑ Ελλάδα 5,00% Καθαρή Θέση

 66 ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. Ελλάδα 65,00% Ολική Ενοποίηση

 67 ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 68 ΑΝΕΜΟΡΟΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 69 PROTERGIA ENERGY A.E. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 70 PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 71 SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 72 ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 73 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε. Ελλάδα 40,00% Καθαρή Θέση

 74 ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. Ελλάδα 35,00% Καθαρή Θέση

 75 METKA RENEWABLES LIMITED Κύπρος 50,00% Ολική Ενοποίηση

 76 ΙΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 49,00% Καθαρή Θέση

 77 ΕΛΕΚΤΡΟΝ ΒΑΤΤ Α.Ε. Ελλάδα 10,00% Καθαρή Θέση

 78 BUSINESS ENERGY ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΡΟΙΖΙΝΙΑΣ Α.Ε. Ελλάδα 49,00% Καθαρή Θέση

 79 ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 80 ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 81 RIVERA DEL RIO Παναμάς 25,00% Ολική Ενοποίηση

 82 METKA-EGN LTD Κύπρος 25,05% Ολική Ενοποίηση

 83 METKA-EGN LTD Αγγλία 25,05% Ολική Ενοποίηση

 84 METKA-EGN SpA Χιλή 25,05% Ολική Ενοποίηση

 85 METKA-EGN USA LLC Πουέρτο Ρίκο 25,05% Ολική Ενοποίηση

 86 METKA POWER WEST AFRICA LIMITED Νιγηρία 50,00% Ολική Ενοποίηση

 87 METKA INTERNATIONAL LTD Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα 50,00% Ολική Ενοποίηση

 88 METKA POWER INVESTMENTS                                        Κύπρος 50,00% Ολική Ενοποίηση

 89 HIGH POINT SOLAR LIMITED Αγγλία 25,05% Ολική Ενοποίηση

 90 GREEN LANE SOLAR LIMITED Αγγλία 25,05% Ολική Ενοποίηση

 91 NORTH TENEMENT SOLAR LIMITED Αγγλία 25,05% Ολική Ενοποίηση

 92 SEL PV 09 LIMITED Αγγλία 25,05% Ολική Ενοποίηση

 93 INTERNATIONAL POWER SUPPLY AD Βουλγαρία 5,00% Καθαρή Θέση
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3.10.1  Ίδρυση & Εξαγορά

- Τον Απρίλιο 2016, η 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε,  εξαγόρασε το 100% της θυγατρικής εταιρείας REYCOM 
RECYCLING (REYCOM) στη Ρουμανία. 

- Την 07/06/2016, η 50% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, ΜΕΤΚΑ Α.Ε,  ίδρυσε 
την METKA POWER WEST AFRICA LIMITED στη  Νιγηρία, στην οποία συμμε-
τέχει με ποσοστό 100%. Η ενσωμάτωση της νεοϊδρυθείσας στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου έγινε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

- Την 04/09/2016, η 50% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, ΜΕΤΚΑ Α.Ε,  ίδρυσε 
την METKA INTERNATIONAL LTD στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην οποία 
συμμετέχει με ποσοστό 100%. Η ενσωμάτωση της νεοϊδρυθείσας στις ενοποιη-
μένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου έγινε με τη μέθοδο της ολικής ενο-
ποίησης.

- Την 16/11/2016, η 50% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, ΜΕΤΚΑ Α.Ε,  ίδρυσε 
την METKA POWER INVESTMENTS στην Κύπρο, στην οποία συμμετέχει με πο-
σοστό 50,1%. Η ενσωμάτωση της νεοϊδρυθείσας στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις του Ομίλου έγινε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

- Την 15/12/2016, η 50% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, ΜΕΤΚΑ Α.Ε, εξα-
γόρασε την INTERNATIONAL POWER SUPPLY AD με έδρα την Βουλγαρία. Ο 
Όμιλος συμμετέχει με ποσοστό 5% και η ενσωμάτωση της νεοαποκτηθείσας 
στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έγινε με τη μέθοδο της καθαρής 
θέσης (Σημείωση 3.10.4). 

- Η θυγατρική εταιρεία METKA EGN, στην οποία η 50% θυγατρική εταιρεία 
του Ομίλου, ΜΕΤΚΑ Α.Ε. συμμετέχει με ποσοστό 50,1%, εντός του Δεκεμβρίου 
του 2016 προχώρησε στην απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου τεσ-
σάρων (4) εταιρειών με έδρα την Αγγλία. Συγκεκριμένα, εξαγόρασε τις εταιρεί-
ες HIGH POINT SOLAR LIMITED (την 02/12/2016 αντί τιμήματος ποσού € 1,2), 
GREEN LANE SOLAR LIMITED (01/12/2016 αντί τιμήματος ποσού € 160.757), 
SEL PV 09 LIMITED (23/12/2016 αντί τιμήματος ποσού € 5.840) και NORTH 
TENEMENT SOLAR LIMITED (29/12/2016 αντί τιμήματος ποσού € 191.220). Οι 
εν λόγω εταιρείες κατέχουν ως μοναδικό στοιχείο του ενεργητικού τους άδειες 
για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων και ενοποιήθηκαν ολικά στις ενοποι-
ημένες οικονομικές καταστάσεις της ΜΕΤΚΑ. Σκοπός της εν λόγω απόκτησης, 
είναι η μελέτη, προμήθεια και κατασκευή (EPC) τεσσάρων σταθμών παραγωγής 
ενέργειας συνολικής ισχύος άνω των 75 MW και η μετέπειτα μεταπώληση κατά 
την ολοκλήρωση της κατασκευής τους σε αγοραστές βάσει μη δεσμευτικών 
προσυμφώνων. Κατά την εξέταση των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 3, διαπιστώθηκε 
ότι τα αποκτηθέντα στοιχεία του ενεργητικού και οι αναληφθείσες υποχρεώσεις 

των ως άνω εταιρειών δεν αποτελούν «επιχείρηση» 
κατά τον ορισμό του ΔΠΧΑ 3 και κατά συνέπεια δεν 
εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω 
Προτύπου, αλλά οι συγκεκριμένες συναλλαγές 
αντιμετωπίστηκαν λογιστικά ως απόκτηση στοιχεί-
ων του ενεργητικού. Το συνολικό τίμημα της εξα-
γοράς των ανωτέρω εταιρειών ανήλθε σε ποσό € 
1.074 χιλ.  και αποκτήθηκαν συνολικά στοιχεία του 
ενεργητικού ποσού € 3.117 χιλ., ενώ αναλήφθηκαν 
ισόποσες  υποχρεώσεις. Από τις εν λόγω  αποκτή-
σεις δεν προέκυψε υπεραξία. Η καθαρή ταμειακή 
εκροή για την απόκτηση των ως άνω συμμετοχών 
ανήλθε σε ποσό € 358 χιλ. Τέλος, δεδομένου ότι οι 
ως άνω θυγατρικές αποκτήθηκαν αποκλειστικά με 
σκοπό τη μεταπώλησή τους, πληρούν τον ορισμό 
των  διακοπεισών δραστηριοτήτων του ΔΠΧΑ 5. 
Στην ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων της 
χρήσης 2016,  δεν επήλθε καμία επίδραση από την 
ενοποίηση των ως άνω εταιρειών, ήτοι δεν περιλαμ-
βάνονται αποτελέσματα από διακοπείσες δραστη-
ριότητες,  καθώς  οι εν λόγω εταιρείες δεν είχαν 
ουδεμία δραστηριότητα μέχρι το τέλος της χρήσης.

3.10.2 Πώληση και λοιπές μεταβολές

- Στις 11/05/2016, η θυγατρική εταιρεία ΜΕΤΚΑ 
με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευ-
σης των μετόχων της, προχώρησε σε μεταβολή της 
επωνυμίας της εταιρείας σε «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ-
ΚΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο 
«ΜΕΤΚΑ» με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 1 
του Καταστατικού.

3.10.3 Σημαντικές μη ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι μη ελέγχου-
σες συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες του Ομί-
λου.  

Εντός του 2016 και 2015 η θυγατρική εταιρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε. προχώρησε σε διανομή μερισμάτων.

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ % Μη ελέγχουσων 
συμμετοχών

Αποτέλεσμα που αναλογεί 
σε μη ελέγχουσες 

συμμετοχές
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΚΑ 50% 50%  26.200  34.305  236.793  213.704 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. 35% 35% (1.032) (6.607)  37.757  38.790 

Μ&Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 50% 50%  62,83  416  1.046  984 
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Οι συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου πριν από τις ενδοομιλικές απαλοιφές:

METKA ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER M & M

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού  267.375  271.013  273.709  284.856  328  26 

Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού  878.588  829.634  43.582  39.266  3.434  3.246 

Στοιχεία Ενεργητικού  1.145.963  1.100.647  317.291  324.122  3.762  3.272 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  90.268  88.934  135.731  142.335  35  31 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  455.163  460.698  73.682  70.960  1.635  1.274 

Σύνολο υποχρεώσεων  545.431  549.633  209.413  213.295  1.670  1.304 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους 
μετόχους της Μητρικής  363.739  337.310  70.121  72.038  1.046  984 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  236.793  213.704  37.757  38.790  1.046  984 

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Πωλήσεις  445.098  668.016  96.032  48.111  12.541  8.600 

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 
της μητρικής  29.743  34.924 (2.124) (12.453)  62.83  416 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  26.273  34.324 (1.143) (6.706)  62.83  416 

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους  56.016  69.248 (3.267) (19.159)  126  832 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά 
φόρων (144) (38)  318  282 (2)  1 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους 
μετόχους της Μητρικής  29.671  34.905 (1.917) (12.270)  61.54  416 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  26.200  34.305 (1.032) (6.607)  62.83  416 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
χρήσης  55.871  69.210 (2.949) (18.877)  124  833 

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Καθαρές ταμειακές ροές από 
λειτουργικές δρ/τες  66.035 (100.089)  10.872  4.552  165  746 

Καθαρές Ταμ. ροές από επενδυτικές 
δρ/τες (81.185)  5.632 (743) (239) (1)  5 

Καθαρές Ταμ. ροές από 
χρηματοδοτικές δρ/τες (35.616) (39.453) (10.321) (10.633)  -  - 

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα 
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (50.766) (133.910) (192) (6,320)  164  751 
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3.10.4 Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες

Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν με τη μέθοδο της καθαρής θέσης τις εξής εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα: 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε. με ποσοστό 40% (31.12.2015: 40%), ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. με ποσοστό 
35,0% (31.12.2015: 35,0%), ΙΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Α.Π.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ (περιλαμβάνει και τη συγγενή εταιρεία BUSI-
NESS ENERGY ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΡΟΙΖΙΝΙΑΣ Α.Ε. )  με ποσοστό 49% (31.12.2015: 49%)), ΕΛΕΚΤΡΟΝ ΒΑΤΤ Α.Ε. με ποσοστό 10% 
(31.12.2015: 10%). Ο Όμιλος βασιζόμενος στην επουσιώδη συνεισφορά των παραπάνω συγγενών εταιρειών στα κέρδη προ φόρων γνω-
στοποιεί στην παρακάτω συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων συγκεντρωτικά το ποσοστό του για αυτές τις εταιρείες:

Επίσης, η 50% θυγατρική εταιρεία  ΜΕΤΚΑ Α.Ε., την 15/12/2016 προέβη στην 
απόκτηση ποσοστού 10% της εταιρείας «International Power Supply AD» με έδρα 
στη Σόφια της Βουλγαρίας, αντί τιμήματος € 10 εκατ. το οποίο αποπληρώθηκε 
εξ ολοκλήρου  κατά την ημερομηνία της απόκτησης. Η IPC αναπτύσσει, κατα-
σκευάζει και προμηθεύει προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, μεταξύ των οποίων το βραβευμένο, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης 
ενέργειας εκτός δικτύου (off-grid), Exeron. Η IPS έχει προμηθεύσει τα υψηλής 
τεχνολογίας προϊόντα της σε 50 χώρες ανά τον κόσμο, με σημαντική εμπειρία 
σε λύσεις υπό τις πιο σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες – από υψηλότατες 
θερμοκρασίες ερήμου μέχρι απομακρυσμένους σταθμούς στην Ανταρκτική.

Στα πλαίσια της ως άνω επένδυσης, η θυγατρική εταιρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε. απέκτησε 
τα αποκλειστικά δικαιώματα του συστήματος Exeron σε αρκετές από τις υπάρ-
χουσες, καθοριστικής σημασίας, αγορές που δραστηριοποιείται, καθώς και το 
δικαίωμα προαιρετικής απόκτησης επιπλέον μεριδίου 10% με τον ίδιο μηχανι-
σμό και εισφορά σε μετρητά, ενώ η IPS και η ΜΕΤΚΑ θα αναζητήσουν από κοι-
νού σημαντικές ευκαιρίες ανά τον κόσμο, στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας 
εκτός δικτύου (off-grid).

Η ως άνω επένδυση ενοποιείται στις Οικονομικές Καταστάσεις με τη μέθοδο 
της καθαρής θέσης από την 15/12/2016, ως κοινοπραξία με βάση τις απαιτήσεις 
του ΔΠΧΑ 11, δεδομένου ότι η θυγατρική εταιρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε. έχει, βάσει σχε-
τικής συμβατικής συμφωνίας, από κοινού έλεγχο με τους ετέρους μετόχους.

Το ποσό της υπεραξίας που προέκυψε από την απόκτηση της IPS ποσού € 9.614 
χιλ. ενσωματώνεται στην αξία κτήσης της συμμετοχής και περιλαμβάνεται στο 
κονδύλι «Επενδύσεις Σε Συνδεδεμένες» της ενοποιημένης Κατάστασης Οικονο-
μικής Θέσης.

Στα αποτελέσματα του Ομίλου για την παρουσιαζόμενη περίοδο και συγκεκρι-
μένα στο κονδύλι «Κέρδη/ (Ζημίες) από συγγενείς επιχειρήσεις », έχει συμπε-
ριληφθεί το μερίδιο των αποτελέσματα της IPS για την περίοδο 15/12/2016 – 
31/12/2016, το οποίο ανέρχεται σε κέρδος ποσού € 0.4  χιλ. Αν η IPS ενοποιού-
νταν από την 01/01/2016, θα είχαν αναγνωριστεί επιπλέον κέρδη ποσού € 10.6 
χιλ.

3.11 Σημαντικά Εταιρικά Γεγονότα

Κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόμενης περιόδου ο Όμιλος προέβη στις ακό-
λουθες αποφάσεις και ενέργειες:

• Την 31/12/2014 έληξε η ισχύς του μεταβατικού μηχανισμού διασφάλισης 
επάρκειας ισχύος. Για τον νέο μεταβατικό μηχανισμό αποζημίωσης ευελιξίας, 
με προβλεπόμενη ισχύ από 1/1/2015, παρότι είχαν ολοκληρωθεί, από τον Ιανου-
άριο 2015, όλες οι διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης τα τελευταία στοιχεία 
από την πλευρά της Ελλάδας προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (Γ.Δ.Α.) 
της Ε.Ε. πήγαν με μεγάλη καθυστέρηση (Σεπτέμβριος 2015), με αποτέλεσμα 

(Ποσά σε χιλιάδες €)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ % 
Συμμετοχής Πωλήσεις Κέρδη / (Ζημίες) 

Περιόδου
Αναλογία σε κέρδη/
(ζημιές) περιόδου

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε. 40%  1.511 (910) (364)

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 35%  616 (93) (33)

ΙΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Α.Π.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 49%  1.302  20  10 

ΕΛΕΚΤΡΟΝ ΒΑΤΤ 10%  -  5  - 

 3.428 (978) (386)

να παρέλθει ο χρόνος που απαιτείτο για τη θέση σε 
ισχύ του μηχανισμού για τη χρήση του 2015. Συνε-
πεία αυτού, τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φό-
ρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και απο-
σβέσεων (EBITDA) του Ομίλου Μυτιληναίος για τη 
χρήση 2015 εμφανίζονται μειωμένα κατά το ποσό 
των 44εκ € περίπου.

Ο Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελι-
ξίας θεσπίστηκε τελικά νομοθετικά και τέθηκε σε 
εφαρμογή από την 1.5.2016, σε συνέχεια της υπ’ 
αριθ. C (2016) 1791 final εγκριτικής απόφασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (31.3.2016), με το άρθρο 
150 του ν. 4389/2016 κατ’ εφαρμογή των οριζομέ-
νων στο 3ο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελ-
ληνικής Δημοκρατίας και των Θεσμών, όπως αυτό 
ενσωματώθηκε στο ν. 4336/2015.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια διάταξη, η δι-
άρκεια του μηχανισμού ορίζεται σε δώδεκα (12) 
μήνες, δηλ. έως την 30.4.2017 (πλην αν νωρίτερα 
τεθεί σε εφαρμογή ο μόνιμος μηχανισμός διασφά-
λισης επάρκειας ή και ευελιξίας του Συστήματος 
Ηλεκτρικής Ενέργειας). 

Το Μοναδιαίο Τίμημα Πληρωμής Ισχύος, δηλ. η 
αμοιβή που καταβάλλεται από τον Διαχειριστή του 
Συστήματος προς τους Επιλεγέντες Παραγωγούς 
έχει καθοριστεί νομοθετικά σε σαράντα-πέντε χιλι-
άδες (45.000) ευρώ/MW διαθέσιμης ισχύος για το 
ανωτέρω χρονικό διάστημα, και με ανώτατο όριο 
καταβολής τα δεκαπέντε(15) εκατομμύρια ευρώ 
ανά επιλέξιμη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής.

Στις 18.7.2016 ολοκληρώθηκε η διαβούλευση που 
διενήργησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τις 
λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού. Ρητώς 
προβλέπεται στο νόμο ότι το έσοδο των επιλε-
γεισών μονάδων διασφαλίζεται από την εκκίνηση 
εφαρμογής του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημί-
ωσης Ευελιξίας, ήτοι από 1.5.2016, αλλά εισπράτ-
τεται από το χρόνο εγγραφής τους στο ως άνω 
«Μητρώο Ευέλικτων Μονάδων». Σημειώνεται ότι αν 
ο εν λόγω μηχανισμός είχε τεθεί σε εφαρμογή από 
την 1/1/2016, το EBITDA του Ομίλου θα ήταν αυξη-
μένο κατά 12,6εκ €.
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• Με την από 30.05.2016 απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της 
θυγατρικής εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( ΑτΕ)  (εφεξής η 
«Απορροφώσα Εταιρεία») και η μοναδική μέτοχος της Reycom, ενέ-
κριναν κατ’ αρχήν την διασυνοριακή συγχώνευση με την οποία προ-
βλέπεται ότι η ΑτΕ θα απορροφήσει την Reycom και η Reycom θα 
πάψει να υφίσταται (εφεξής η «Διασυνοριακή Συγχώνευση»)

Η Διασυνοριακή Συγχώνευση έχει σκοπό να ενισχύσει την Απορρο-
φώσα Εταιρεία, προσφέροντας στην ΑτΕ την ευκαιρία να διαφορο-
ποιήσει τις πηγές εσόδων της καθώς και την έκθεσή της στις τιμές 
χρηματιστηριακών εμπορευμάτων που σήμερα επικεντρώνεται στο 
Αλουμίνιο. Έχοντας την δυνατότητα παραγωγής Zn και Pb επιπλέ-
ον του Αλουμινίου, η Απορροφώσα Εταιρεία θα διαφοροποιήσει τις 
πηγές εσόδων της σε χρονική στιγμή που το σημερινό προϊόν της 
(Αλουμίνιο) υφίσταται αυξημένη πίεση στα χρηματιστήρια εμπορευ-
μάτων. 

Συγχρόνως, η ΑτΕ θα είναι σε θέση να αποκτήσει πολύτιμη τεχνογνω-
σία στην ανακύκλωση αποβλήτων μεταλλουργίας επαυξάνοντας έτσι 
την βάση γνώσης της πάνω σε θέματα περιβαλλοντικής συμμόρφω-
σης σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται.

Με την από 29.11.2016 απόφαση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου 
(Γ.Ε.ΜΗ.) εγκρίθηκε και ολοκληρώθηκε η Διασυνοριακή Συγχώνευση 
των δύο εταιρειών.

• Μακροπρόθεσμη Συμφωνία ΔΕΗ - ΑτΕ για την προμήθεια ηλε-
κτρικής ενέργειας

Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑτΕ) 
προχώρησε την 20/10/2016 σε υπογραφή σύμβασης 7ετούς διάρ-
κειας για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ (2014 
- 2020). Η συμφωνία αυτή είναι αποτέλεσμα εντατικών αλλά και 
πολύμηνων διαπραγματεύσεων των δύο μερών και κλείνει οριστι-
κά την αντιπαράθεση ΔΕΗ – ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για την 
τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Η συμφωνία μεταξύ άλλων 
προβλέπει την προπληρωμή πσοού 100εκ € έναντι των παραδόσεων 
ηλεκτρικής ενέργειας για τις καταναλώσεις της περιόδου 1.7.2016 
έως 30.6.2017. Το εν λόγω ποσό της προπληρωμής θα αποσβέννυται 
τμηματικά κατά τη διάρκεια του συμβατικού έτους της προπληρω-
μής, δια της πλήρους εξόφλησης εκάστου μηνιαίου τιμολογίου του 
Προμηθευτή. Επίσης, η εν λόγω συμφωνία προβλέπει για τις κατανα-
λώσεις της περιόδου από 1.7.2017 έως 30.6.2018, και για τα επόμενα 
συμβατικά έτη, (όπου συμβατικά έτη νοούνται οι ακόλουθες δωδεκά-
μηνοι περίοδοι: 1.7.2016-30.6.2017,  1.7.2017-30.6.2018, 1.7.2018-
30.6.2019, 1.7.2019-30.6.2020. Ως συμβατικό εξάμηνο λήξης της 
Σύμβασης ορίζεται η περίοδος από 1.7.2020 έως 31.12.2020), την 
προπληρωμή ποσού που αντιστοιχεί στο 30% της συνολικής χρέω-
σης του ανταγωνιστικού σκέλους ενέργειας και ισχύος, υπολογιζο-
μένου με βάση την κατανάλωση του εκάστοτε προηγούμενου συμ-
βατικού έτους. Το ποσό της προπληρωμής θα αποσβέννυται κατά 
τη διάρκεια του συμβατικού έτους στο οποίο αυτό αφορά, επιμερι-
ζόμενο ισόποσα στους δώδεκα μηνιαίους λογαριασμούς ηλεκτρικής 
ενέργειας του εν λόγω συμβατικού έτους. Τέλος, υπέρ της ΔΕΗ επί-
σης συμφωνήθηκε και ο τελευταίος εμπορικός όρος: σε περίπτωση 
αύξησης της μέσης ετήσιας τιμής του Αλουμινίου στο Χρηματιστήριο 
Μετάλλων του Λονδίνου πάνω από τα ισχύοντα κατά το χρόνο υπο-
γραφής της σύμβασης επίπεδα η ΔΕΗ θα λαμβάνει bonus στη τιμή 
της μεγαβατώρας. Σημειώνεται ότι για τιμές Αλουμινίου κάτω από τα 
επίπεδα αυτά, η ΔΕΗ δεν υφίσταται κανένα penalty.

• Τον Ιούνιο ανακοινώθηκε η στρατηγική συνεργασία του Ομί-
λου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και του Ομίλου ΟΤΕ στο χώρο της λιανικής αγο-
ράς.  Στο πλαίσιο αυτό, τα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
εμπλουτίζουν το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών που προσφέρουν στους 
πελάτες τους με την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος από την 
PROTERGIA, τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Ελλάδα. Παράλληλα, η PROTERGIA ενισχύει το δί-

κτυο σημείων πώλησης και προώθησης των προϊό-
ντων της, καθώς θα διατίθενται σε κάθε γωνία της 
Ελλάδας μέσα από περισσότερα από 450 καταστή-
ματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 

• Νέα έργο της θυγατρικής εταιρείας ΜΕΤΚΑ 
Α.Ε. στην ΓΚΑΝΑ

Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβα-
σης με την Amandi Energy Limited, η οποία αφο-
ρά στη Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή (EPC) 
νέου σταθμού παραγωγής ενέργειας στην Γκάνα. 
Η σύμβαση υπεγράφη στο Λονδίνο, στις 11 Μαρτί-
ου 2016.  H ΜΕΤΚΑ, σε συνεργασία με την General 
Electric, έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου 
και τη θέση σε λειτουργία μιας μονάδας παραγω-
γής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου 200MW στο 
Takoradi. Η μονάδα θα κατασκευαστεί με τη δυνα-
τότητα λειτουργίας, τόσο με φυσικό αέριο, όσο και 
με ελαφρύ αργό πετρέλαιο, και θα χρησιμοποιήσει 
την πλέον προηγμένη έκδοση του δοκιμασμένου 
αεριοστρόβιλου 9Ετης General Electric. Η κατα-
σκευή του έργου θα ολοκληρωθεί σε 28 μήνες. Η 
αξία του συμβολαίου για τη ΜΕΤΚΑ ανέρχεται στα 
$174 εκατομμύρια περίπου.

• Στρατηγική συνεργασία της εταιρείας ΜΕΤΚΑ 
Α.Ε. με την International Power Supply (IPS)

Η METKA A.E. ανακοίνωσε τη συνεργασία με την 
International Power Supply (IPS), κατασκευάστρια 
του βραβευμένου συστήματος ηλεκτρικής ενέργει-
ας εκτός δικτύου (off-grid), Exeron.  Οι εφαρμογές 
off-grid (εκτός δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος) αντι-
προσωπεύουν ένα ταχέως αναπτυσσόμενο τμήμα 
της παγκόσμιας αγοράς παραγωγής ενέργειας, 
που βασίζεται στη συνεχή βελτίωση της τεχνολογί-
ας και των τιμών των ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
της αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες. Τον 
Δεκέμβριο του 2016 η METKA Α.Ε. έγινε στρατη-
γικός επενδυτής στην IPS, με μερίδιο 10%, μέσω 
αύξησης κεφαλαίου κατά 10 εκατ. ευρώ, δίνοντας 
στην εταιρεία τη δυνατότητα να επεκτείνει σημαντι-
κά την παραγωγική της ικανότητα, καθώς επίσης 
και να αναπτύξει περαιτέρω την ηγετική θέση της 
στην παγκόσμια αγορά των εφαρμογών ηλεκτρικής 
ενέργειας εκτός δικτύου (off-grid).  

• Την 14.12.2016 ανακοινώθηκε η απόφαση 
των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών «ΜΥ-
ΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο 
εξής η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ»), «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ-
ΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
(στο εξής η «ΜΕΤΚΑ»), «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ-
ΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ» (στο εξής η «ΑτΕ»), «PROTERGIA 
AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (στο εξής η «Protergia») 
και «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (στο εξής η 
«Protergia Thermo») έναρξης της συγχώνευσης δι’ 
απορρόφησης της ΜΕΤΚΑ, της ΑτΕ, της Protergia 
και της Protergia Thermo από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.
 
Μέσω του εν προκειμένω εταιρικού μετασχηματι-
σμού θα απλοποιήσει τη δομή του Ομίλου, ενώ θα 
καταλήξει σε επιχειρηματικές συνέργειες τόσο σε 
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λειτουργικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο. Η νέα ευέλικτη δομή θα επωφεληθεί 
από σημαντική μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους, οικονομίες κλίμακας, 
βελτιστοποίηση των διαδικασιών προμήθειας, ομογενοποίηση και βελτίωση της 
αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και από την ανταλλαγή τεχνο-
γνωσίας, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των διάφορων τμημάτων 
της νέας οντότητας, με αποτέλεσμα την επίτευξη σημαντικών λειτουργικών συ-
νεργειών. Το νέο, ευέλικτο και απλοποιημένο σχήμα θα παράσχει ενισχυμένη 
χρηματοοικονομική ευελιξία, καθιστώντας δυνατή τη διαφοροποίηση των ταμει-
ακών ροών της νέας ενοποιημένης εταιρείας καθώς και την ενδυνάμωση του 
ισολογισμού της.  Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατή η βέλτιστη κατανομή 
κεφαλαίων σε επενδύσεις που θα προσφέρουν υψηλές αποδόσεις, ενισχυμένες 
από τη στιβαρή οικονομική ισχύ της νέας εταιρείας.

Ο σκοπούμενος εταιρικός μετασχηματισμός αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το 
αργότερο έως τις 30/08/2017, καθώς και να επιφέρει βραχυπρόθεσμα κέρδη 
και τη δημιουργία περαιτέρω αξίας για τους μετόχους.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ανακοινώθηκε η εκτί-
μηση των Διοικητικών Συμβουλίων της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και της ΜΕΤΚΑ για τη σχέ-
ση ανταλλαγής, η οποία τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεως της από τις Γενικές 
Συνελεύσεις των μετόχων έκαστης των συγχωνευόμενων εταιρειών. Ειδικότερα, 
οι μέτοχοι της ΜΕΤΚΑ προτείνεται να λάβουν 1 κοινή εισηγμένη μετά ψήφου 
μετοχή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ονομαστικής αξίας 0,97 ευρώ έκαστης, προς κάθε 
κοινή εισηγμένη μετά ψήφου μετοχή της ΜΕΤΚΑ που κατέχουν, ονομαστικής 
αξίας 0,32 ευρώ έκαστης.

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 
όπως ισχύει, η Απορροφώσα ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και η Απορροφώμενη ΜΕΤΚΑ ανέ-
θεσαν στις Nomura International Plc και Barclays Bank Plc αντίστοιχα, η τελευ-
ταία ενεργώντας δια της Επενδυτικής της Τράπεζας, τη διατύπωση γνώμης για 
το δίκαιο και εύλογο της ανωτέρω σχέσης ανταλλαγής. Παράλληλα,  οι Συγχω-
νευόμενες Εταιρίες ανέθεσαν από κοινού στους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές 
κ.κ. Αντώνιο Α. Προκοπίδη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14511 και Δήμο Ν. Πιτέλη, με Α.Μ. 
ΣΟΕΛ 14481, της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.», η 
οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 124, Τ.Κ. 11526, και είναι 
εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της παρ. 5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 
με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132 τη σύνταξη έκθεσης για τη διαπίστωση της αξίας των πε-
ριουσιακών στοιχείων των Συγχωνευόμενων Εταιριών και την έκφραση γνώμης 
περί του δικαίου και εύλογου της κατωτέρω σχέσης ανταλλαγής, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στα άρθρα 9 παρ.4 και 71 του κ.ν 2190/1920. 

Η Lazard & Co. Limited (στο εξής η “Lazard”), διορίστηκε μοναδικός οικονομικός 
σύμβουλος της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ενώ η Eurobank Ergasias Α.Ε. θα ενεργεί ως 
Σύμβουλος Διαδικασίας (Process Advisor) αναφορικά με την έκδοση των νέων 
μετοχών. Τέλος, η McKinsey & Company διορίστηκε ως σύμβουλος στρατηγι-
κής προκειμένου να υποστηρίξει τη λειτουργική μετάβαση των συγχωνευόμε-
νων εταιρειών στο νέο σχήμα,.

Η συγχώνευση, όπως αποφασίστηκε καταρχήν από τα Διοικητικά Συμβούλια των 
μετασχηματιζόμενων εταιρειών, φέρει ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχημα-
τισμού την 31.12.2016 και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις, 
διατάξεις και απαλλαγές, του ν. 4172/2013, του άρθρου 61 του ν. 4438/2016, 
των άρθρων 69 -78 του κ.ν. 2190/1920 και εν γένει της ελληνικής εμπορικής 
νομοθεσίας.

Κατ’ εφαρμογη των διεθνώς αποδεκτών μεθόδων αποτίμησης: ήτοι, όσον αφο-
ρά στην έκθεση που παρέδωσε η Nomura International Plc στην Απορροφώσα, 
της αποτίμησης βάσει (α) των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, (β) τιμής στό-
χου χρηματιστηριακών αναλυτών, (γ) των πολλαπλασίων συγκρίσιμων εταιρει-
ών (trading multiples of comparable companies), (δ) πολλαπλάσιων αντίστοιχων 
συναλλαγών (trading multiples of comparable transactions) και (ε) τεχνικών πολ-
λαπλάσιων (technical multipes – trading and transaction multiples), όσον αφο-
ρά στην έκθεση που παρέδωσε η Barclays Bank Plc στην Απορροφώμενη Α, 
της αποτίμησης βάσει (α) των προεξοφλημένων ταμειακών ροών χωρίς χρέος 
(unlevered discounted cash flow valuation “UDCF”) και (β) των πολλαπλασίων 
συγκρίσιμων εταιρειών (trading multiples of comparable companies) και όσον 
αφορά στην έκθεση που παρέδωσαν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές κ.κ. Αντώ-
νιος Α. Προκοπίδης και Δήμος Ν. Πιτέλης, της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών 

«PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.» της αξιολόγησης βάση 
(α) των προεξοφλημένων ταμειακών ροών και (β) 
των πολλαπλασίων συγκρίσιμων εταιρειών (trading 
multiples of comparable companies), και στη βάση 
των αντίστοιχων εκθέσεων των Nomura, Barclays 
και PKF, κρίθηκε ως δίκαιη και εύλογη η προτεινό-
μενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών της ΜΕΤΚA 
προς τις μετοχές της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ίση με 1 προς 
1. Ως εκ τούτου, η σχέση ανταλλαγής των μετοχών 
της METKA προς τις μετοχές ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, τις 
οποίες οι μέτοχοί της θα λάβουν λόγω της συγ-
χώνευσης, συμφωνείται ως εξής: για κάθε μια (1) 
υφιστάμενη κοινή, ονομαστική μετά ψήφου μετοχή 
ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών του ευρώ 
(€0,32) έκαστη, της Απορροφώμενης ΜΕΤΚΑ, ο κύ-
ριος αυτής θα λάβει μια (1) κοινή, ονομαστική μετά 
ψήφου μετοχή, ονομαστικής αξίας ενενήντα επτά 
λεπτών του ευρώ (€0,97) επί του μετοχικού κεφα-
λαίου της Απορροφώσας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. 

3.12 Χρηματοοικονομικά μέσα

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που 
δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενερ-
γητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομι-
κή υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη 
επιχείρηση. 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου ταξινομού-
νται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία 
της σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτή-
θηκαν.

i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα 
στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης 
αποτελεσμάτων χρήσης

Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργη-
τικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρα-
κάτω προϋποθέσεις:

- Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που 
κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς (συμπεριλαμ-
βάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι 
καθορισμένα και αποτελεσματικά μέσα αντιστάθ-
μισης, αυτά που αποκτώνται ή δημιουργούνται με 
σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά 
που αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου από 
αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα).

- Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επι-
χείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη 
αξία, με αναγνώριση των μεταβολών στην Κατάστα-
ση Αποτελεσμάτων Χρήσης.

Στον Ισολογισμό του Ομίλου οι συναλλαγές και η 
αποτίμηση σε εύλογες αξίες των παραγώγων απει-
κονίζονται σε ξεχωριστά κονδύλια του Ενεργητικού 
και των Υποχρεώσεων με τίτλο «Παράγωγα Χρημα-
τοοικονομικά Στοιχεία». Οι μεταβολές στην εύλογη 
αξία των παραγώγων καταχωρούνται στην κατά-
σταση αποτελεσμάτων χρήσης.

ii) Δάνεια και απαιτήσεις

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμέ-
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νες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. 
Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται  

α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, 

β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες 
έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το κράτος, 

γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα 
στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών 
παγίων στοιχείων. 

Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενερ-
γητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από 
την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα 
μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού.

iii) Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι-
χεία με πάγιες η προσδιορισμένες πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη 
και τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα 
διακρατήσει ως την λήξη τους.
Ο Όμιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.

iv) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοι-
χεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν 
μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω.

Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περι-
ουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά 
κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων 
μέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως απομειω-
μένα.

Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρ-
δη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης 
που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται 
μέσω αποτελεσμάτων.

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά 
την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που ο 
Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύ-
σεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα 
επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, με εξαίρεση όσον αφορά τις 
άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα 
που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέ-
σματα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές 
ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και ο Όμιλος έχει 
μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που 
συνεπάγεται η ιδιοκτησία.

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος 
βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που 
προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας των χρηματοοικο-
νομικών στοιχείων ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους 
με μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα 
την περίοδο που προκύπτουν.

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 
που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργείς αγορές προσδιορίζονται 
από τις τρέχουσες τιμές κλεισίματος. Για τα μη διαπραγματεύσιμα 
στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών 
αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων 

στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφλη-
ση ταμειακών ροών. Οι μη διαπραγματεύσιμοι σε 
ενεργό αγορά συμμετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξι-
νομηθεί στην κατηγορία Διαθέσιμα προς πώληση 
χρηματοοικονομικά στοιχεία και των οποίων η εύ-
λογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με 
αξιοπιστία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους.

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ο Όμιλος εκτιμά 
αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδη-
γούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί απομείω-
ση. Για μετοχές εταιρειών που έχουν ταξινομηθεί 
ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς 
πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική ή πα-
ρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με 
το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, 
η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η 
διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξί-
ας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. 

3.13 Αποθέματα 

Την ημερομηνία του ισολογισμού, τα αποθέματα 
αποτιμώνται στο χαμηλότερο του κόστους ή την κα-
θαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Η καθαρή ρευστοποι-
ήσιμη αξία είναι η εκτιμημένη τιμή πώλησης στην 
συνηθισμένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης 
μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το κό-
στος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματο-
οικονομικά έξοδα. 

3.14 Εμπορικές απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά 
στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτι-
μώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας 
την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου, μείον 
την πρόβλεψη για μείωση της αξίας τους. Στην πε-
ρίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός 
χρηματοοικονομικού στοιχείου υπερβαίνει την πα-
ρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιμάται στο 
ανακτήσιμο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία 
των μελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, 
η οποία υπολογίζεται με βάση το πραγματικό αρ-
χικό επιτόκιο. Η σχετική ζημία μεταφέρεται απευ-
θείας στα αποτελέσματα χρήσης. Οι ζημιές απομεί-
ωσης, δηλαδή όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη 
ότι ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα 
τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς 
όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 

3.15 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
ταμειακών διαθεσίμων

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμ-
βάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο.
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3.16 Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά 
στοιχεία κρατούμενα προς πώληση

Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συμπεριλαμβάνουν 
τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και τα 
ενσώματα πάγια που ο Όμιλος σκοπεύει να πουλήσει εντός ενός έτους από την 
ημερομηνία ταξινόμησής τους ως “κρατούμενα προς πώληση”. 

Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως “κρατούμενα προς πώληση” 
αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστικής αξίας τους αμέσως 
πριν την ταξινόμησή τους ως κρατούμενα προς πώληση, και την εύλογή τους 
αξία μείον το κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως 
“κρατούμενα προς πώληση” δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Το κέρδος ή η ζημία 
που προκύπτει από την πώληση  και επανεκτίμηση των “κρατουμένων προς πώ-
ληση” περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβάνεται στα “άλλα έσοδα” και “άλλα 
έξοδα”, αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.

3.17 Μετοχικό κεφάλαιο

Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται 
μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος 
της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την 
απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσε-
ως που αποκτάται. Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, 
συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των 
ιδίων κεφαλαίων σε ιδιαίτερο “Αποθεματικό Ιδίων Μετοχών”. 

Οι Ίδιες Μετοχές δεν ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου. Οι Ίδιες Μετοχές θυ-
γατρικών εταιρειών του Ομίλου (οι οποίες δεν αφορούν μετοχές της μητρικής 
εταιρείας) αντιμετωπίζονται στον Όμιλο ως διαθέσιμα προς πώληση περιουσι-
ακά στοιχεία.

3.18 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος

Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους 
τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους 
ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που 
προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν 
από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος 
αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του 
φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρό-
πο, στα ίδια κεφάλαια.

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρε-
ώσεις ή και απαιτήσεις προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους 
πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της περιόδου και οι 
τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις.

Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές 
και τους φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιό-
δους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για το 
έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργη-
τικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υπο-
χρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής 
αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υπο-
χρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει 
από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, 
εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέ-
ασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με 
βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην 
περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβά-

νοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές 
(και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε 
ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία 
του Ισολογισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς 
προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προ-
σωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός 
συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της ημε-
ρομηνίας του ισολογισμού χρήση.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ανα-
γνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμο-
ποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί 
την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζε-
ται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν 
από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η 
αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται 
από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές 
διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλ-
λον.

Οι περισσότερες αλλαγές στις  αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρί-
ζονται σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυ-
τές οι μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις 
υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές δι-
αφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφά-
λαια του Ομίλου, όπως η επανεκτίμηση της αξίας 
της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσμα την 
σχετική αλλαγή στις  αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του 
σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης.

3.19 Παροχές στο προσωπικό

Βραχυπρόθεσμες παροχές

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζο-
μένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής 
σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως 
έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανε-
ξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ 
σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε 
υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση 
αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του 
ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά 
την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μεί-
ωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή.

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία

Οι παροχές μετά τη λήξη της απασχόλησης περι-
λαμβάνουν εφάπαξ αποζημιώσεις συνταξιοδότη-
σης, συντάξεις και άλλες παροχές που καταβάλλο-
νται στους εργαζόμενους μετά την λήξη της απα-
σχόλησης ως αντάλλαγμα της υπηρεσίας τους. Οι 
υποχρεώσεις του Ομίλου για παροχές συνταξιοδό-
τησης αφορούν τόσο προγράμματα καθορισμένων 
εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων 
παροχών. Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμ-
μάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως 
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έξοδο στην περίοδο που αφορά. Τα προγράμματα συνταξιοδότησης 
που υιοθετούνται από τον Όμιλο χρηματοδοτούνται εν μέρει μέσω 
πληρωμών σε ασφαλιστικές εταιρίες ή σε κρατικά κοινωνικά ασφα-
λιστικά ιδρύματα.

• Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών

Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών αφορούν την καταβολή 
εισφορών σε Ασφαλιστικούς Φορείς (π.χ. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων), με αποτέλεσμα να μην ανακύπτει νομική υποχρέωση του 
Ομίλου σε περίπτωση που το Κρατικό Ταμείο αδυνατεί να καταβάλ-
λει σύνταξη στον ασφαλιζόμενο. Η υποχρέωση του εργοδότη περι-
ορίζεται στην καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στα Ταμεία. Η 
πληρωτέα εισφορά από τον Όμιλο σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων 
εισφορών, αναγνωρίζεται ως υποχρέωση μετά και την αφαίρεση της 
εισφοράς που καταβλήθηκε, ενώ οι δεδουλευμένες εισφορές ανα-
γνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης.

• Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών

Σύμφωνα με τον Ν.2112/20 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει 
στους εργαζόμενους αποζημιώσεις επί απόλυσης ή αποχώρησης 
λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών απο-
ζημίωσης εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των απο-
δοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση 
ή συνταξιοδότηση). Η θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής σε αυτά 
τα προγράμματα, βασίζεται συνήθως στα χρόνια προϋπηρεσίας του 
υπαλλήλου μέχρι την συνταξιοδότηση του.

Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής 
Θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών αποτελεί την 
παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον 
την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού του προγράμματος 
(αποθεματικό από τις καταβολές στην ασφαλιστική εταιρία) και τις 
μεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος 
ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορι-
σμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή 
με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος 
(projected unit credit method). Για την προεξόφληση της χρήσης 2016 
το επιλεγμένο επιτόκιο ακολουθεί την τάση του iBoxx AA Corporate 
Overall 10+ EUR indices, το οποίο και θεωρείται συνεπές προς τις 
αρχές του ΔΛΠ 19, δηλαδή είναι βασισμένο σε ομόλογα αντίστοιχα 
ως προς το νόμισμα και την εκτιμώμενη διάρκεια σε σχέση με τις 
παροχές προς τους εργαζόμενους, όπως και ενδεδειγμένο για μα-
κροχρόνιες προβλέψεις.

Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων παροχών καθορίζει με βάση διάφο-
ρες παραμέτρους, όπως η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός, 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές Οι προβλέ-
ψεις που αφορούν την περίοδο περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος 
προσωπικού στις συνημμένες απλές και ενοποιημένες καταστάσεις 
αποτελεσμάτων και συνίστανται από το τρέχον και παρελθόν κόστος 
υπηρεσίας, το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος, τα αναλογιστι-
κά κέρδη ή ζημιές και τις όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. 
Αναφορικά με τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές, 
ακολουθείται το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19R, το οποίο περιλαμβάνει μια 
σειρά από τροποποιήσεις στην λογιστική των προγραμμάτων καθο-
ρισμένων παροχών, μεταξύ άλλων:

- την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών /ζημιών στα λοιπά συ-
νολικά έσοδα και την οριστική εξαίρεση τους από τα αποτελέσματα 
της χρήσης,

- τη μη αναγνώριση πλέον των αναμενόμενων αποδόσεων των επεν-
δύσεων του προγράμματος στα αποτελέσματα της χρήσης αλλά την 
αναγνώριση του σχετικού τόκου επί της καθαρής υποχρέωσης/(απαί-
τησης) της παροχής υπολογιζόμενου βάσει του προεξοφλητικού επι-

τοκίου που χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της 
υποχρέωσης καθορισμένων παροχών,

- την αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας στα 
αποτελέσματα της χρήσης την νωρίτερα εκ των 
ημερομηνιών τροποποίησης του προγράμματος ή 
όταν αναγνωρίζεται η σχετική αναδιάρθρωση ή η 
τερματική παροχή,

- λοιπές αλλαγές περιλαμβάνουν νέες γνωστοποιή-
σεις, όπως ποσοτική ανάλυση ευαισθησίας.

3.20 Επιχορηγήσεις

Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις 
οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: 
α) Υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρη-
ση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί 
με τους όρους της επιχορήγησης και β) πιθανολο-
γείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. 
Οι επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία 
και αναγνωρίζονται με τρόπο συστηματικό στα έσο-
δα, με βάση την αρχή του συσχετισμού των επι-
χορηγήσεων με τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και 
επιχορηγούν.

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενερ-
γητικού περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις ως έσοδο επόμενων χρήσεων και 
αναγνωρίζονται συστηματικά και ορθολογικά στα 
έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του πα-
γίου στοιχείου του ενεργητικού.

3.21 Προβλέψεις

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει πα-
ρούσες νομικές η τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως 
αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή 
η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτί-
μηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί 
να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις 
επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε 
ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να 
αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που 
αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της 
υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν 
αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών 
πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέ-
λη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν 
αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών 
οφελών είναι πιθανή.

3.22 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία 
εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων αγαθών και πα-
ροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμε-
νης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Τα διεταιρι-
κά έσοδα μέσα στον Όμιλο απαλείφονται πλήρως.  
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
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- Κατασκευαστικά Συμβόλαια Έργων: Τα έσοδα από την εκτέλεση κατα-
σκευαστικών συμβολαίων  λογίζονται την περίοδο που κατασκευάζεται το έργο, 
με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης του 

- Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος 
παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς 
και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την 
περίοδο που παρέχονται οι  υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της 
παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

- Έσοδα από εκχωρηθέντα δικαιώματα χρήσης ενσώματων στοιχείων 
(αντισταθμιστικά οφέλη): Η εύλογη αξία των παραχωρηθέντων  δικαιωμάτων 
αναγνωρίζεται ως έσοδο επόμενων χρήσεων και αποσβένεται στον λογαριασμό 
των αποτελεσμάτων της χρήσης ανάλογα με τον ρυθμό εκτέλεσης των συμβά-
σεων για τις οποίες έχουν εκχωρηθεί ως αντάλλαγμα.

- Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονι-
κής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απο-
μείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό 
τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών 
ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογί-
ζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.

- Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δι-
καίωμα είσπραξής τους.

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. 
Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται για  λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρο-
νται στο  αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα 
έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.

3.23 Μισθώσεις

Εταιρεία Ομίλου ως Μισθωτής: Οι μισθώσεις παγίων κατά τις οποίες μετα-
βιβάζονται στον Όμιλο όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση με την 
κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική μεταβί-
βαση ή μη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηματο-
οικονομικές μισθώσεις. Οι μισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη 
της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου 
ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται 
μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επι-
τυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υπο-
χρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματο-
οικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοι-
κονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  Τα πάγια που αποκτή-
θηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ 
της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους.

Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης 
ενός στοιχείου του ενεργητικού για μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς 
ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας του 
παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.  Οι πληρωμές που 
γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρ-
θηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογι-
κά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

Εταιρεία Ομίλου ως εκμισθωτής: Όταν πάγια εκμισθώνονται με χρηματο-
δοτική μίσθωση, η παρούσα αξία των μισθωμάτων καταχωρείται ως απαίτηση. 
Η διαφορά μεταξύ του μικτού ποσού της απαίτησης και της παρούσας αξίας 
της απαίτησης καταχωρείται ως αναβαλλόμενο χρηματοοικονομικό έσοδο. Το 
έσοδο από την εκμίσθωση αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη 
διάρκεια της μίσθωσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής επένδυσης, η 
οποία αντιπροσωπεύει μια σταθερή περιοδική απόδοση.

Πάγια που εκμισθώνονται με λειτουργικές μισθώ-
σεις περιλαμβάνονται στις ενσώματες ακινητοποι-
ήσεις του ισολογισμού.  Αποσβένονται κατά τη δι-
άρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους σε 
βάση συνεπή με παρόμοιες ιδιόκτητες ενσώματες 
ακινητοποιήσεις. Το έσοδο του ενοικίου (καθαρό 
από τυχόν κίνητρα που δόθηκαν στους μισθωτές) 
αναγνωρίζεται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρ-
κεια της περιόδου της μίσθωσης.

3.24 Κατασκευαστικά συμβόλαια

Τα κατασκευαστικά συμβόλαια αφορούν την κατα-
σκευή περιουσιακών στοιχείων ή ομάδα συνδεδε-
μένων περιουσιακών στοιχείων ειδικά για πελάτες 
σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα 
σχετικά συμβόλαια και των οποίων η εκτέλεση συ-
νήθως διαρκεί για χρονικό διάστημα άνω της μια 
χρήσης.

Τα έξοδα που αφορούν στο συμβόλαιο αναγνωρί-
ζονται όταν πραγματοποιούνται.

Στην περίπτωση όπου το αποτέλεσμα μιας σύμβα-
σης κατασκευής έργου δεν είναι εφικτό να αποτιμη-
θεί αξιόπιστα, και κυρίως στην περίπτωση όπου το 
έργο βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο θα πρέπει:

• Το έσοδο να αναγνωρίζεται μόνο στην έκταση 
που το αναληφθέν συμβατικό κόστος ενδέχεται να 
ανακτηθεί και

• το συμβατικό κόστος πρέπει να αναγνωρίζεται 
στα έξοδα της χρήσης στην οποία αναλήφθηκε

Επομένως για τα συμβόλαια αυτά αναγνωρίζεται 
τέτοιο έσοδο ούτως ώστε το κέρδος από το συγκε-
κριμένο έργο να είναι μηδενικό.

Όταν το αποτέλεσμα ενός συμβολαίου έργου μπο-
ρεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία, το έσοδο και τα 
έξοδα του συμβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη δι-
άρκεια 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 συ-
γκεκριμένη περίοδο. 

Το στάδιο ολοκλήρωσης μετράται με βάση το 
συμβατικό κόστος που έχει πραγματοποιηθεί μέ-
χρι την ημερομηνία του ισολογισμού σε σχέση με 
το συνολικό εκτιμώμενο κόστος κατασκευής κάθε 
έργου. Όταν είναι πιθανό το συνολικό κόστος του 
συμβολαίου να υπερβεί το συνολικό έσοδο, τότε η 
αναμενόμενη ζημία αναγνωρίζεται άμεσα στα απο-
τελέσματα χρήσεως ως έξοδο.

Για τον υπολογισμό του κόστους που πραγματοποι-
ήθηκε έως το τέλος της χρήσης , τυχόν έξοδα που 
σχετίζονται με μελλοντικές εργασίες αναφορικά με 
το συμβόλαιο εξαιρούνται και εμφανίζονται ως έργο 
σε εξέλιξη.  Το σύνολο του κόστους που πραγματο-
ποιήθηκε και του κέρδους / ζημίας που αναγνωρί-
σθηκε για κάθε συμβόλαιο συγκρίνεται με τις προ-
οδευτικές τιμολογήσεις μέχρι το τέλος της χρήσης.



99

Ε
τή

σ
ιε

ς 
Ο

ικ
ον

ομ
ικ

ές
 Κ

α
τα

σ
τά

σ
ει

ς

Όπου τα πραγματοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών 
(μείον των ζημιών) που έχουν αναγνωρισθεί υπερβαίνουν τις προ-
οδευτικές τιμολογήσεις, η διαφορά εμφανίζεται ως απαίτηση από 
πελάτες συμβολαίων έργων στο κονδύλι «Πελάτες και λοιπές απαιτή-
σεις». Όταν οι προοδευτικές τιμολογήσεις υπερβαίνουν τα πραγμα-
τοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (μείον των ζημιών) 
που έχουν αναγνωρισθεί, το υπόλοιπο εμφανίζεται ως υποχρέωση 
προς τους πελάτες συμβολαίων έργων στο κονδύλι «Προμηθευτές 
και λοιπές υποχρεώσεις».

3.25 Διανομή μερισμάτων

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζε-
ται ως υποχρέωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την 
ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συ-
νέλευση των μετόχων.

3.26 Προσδιορισμός κονδυλίου «Λειτουργικά 
αποτελέσματα προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, 
Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών 
Αποσβέσεων» (EBITDA Ομίλου) 

Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) δεν 
ορίζουν το περιεχόμενο εταιρικών χρηματοοικονομικών μεγεθών 
(proforma figures), όπως τα EBITDA, και συνεπώς ο Όμιλος ορίζει τα 
μεγέθη αυτά με τέτοιο τρόπο ώστε να απεικονίζει ορθότερα τη λει-
τουργική του απόδοση όπως αυτή προκύπτει από τους επιχειρημα-
τικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται. Ο Όμιλος ορίζει το 
μέγεθος «EBITDA Ομίλου» ως τα αποτελέσματα προ φόρων προσαρ-
μοσμένα για χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα, για 
συνολικές αποσβέσεις (ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων) καθώς και για τις επιδράσεις ειδικών παραγόντων. Ο Όμι-
λος χρησιμοποιεί τα «EBITDA Ομίλου», προσαρμοσμένα για ειδικούς 
παράγοντες, ως ένα εσωτερικό δείκτη απόδοσης της διαχείρισης 
των λειτουργικών δραστηριοτήτων του.

Οι ειδικοί αυτοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογι-
σμό των EBITDA του Ομίλου Μυτιληναίου είναι οι εξής: 

α) Το μερίδιο του Ομίλου στα EBITDA συνδεδεμένων εταιρειών όταν 
αυτές δραστηριοποιούνται σε κύριο επιχειρηματικό τομέα της δρα-
στηριότητάς του και 

β) Το κέρδος του Ομίλου από κατασκευή παγίων για λογαριασμό θυ-
γατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών όταν αυτές δραστηριοποιούνται 
σε κύριο επιχειρηματικό τομέα της δραστηριότητάς του. 

Σημειώνεται ότι, στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου, όπως 
αυτή καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 1 και σύμφω-
να με το ΔΛΠ 28 περιλαμβάνεται το κέρδος του Ομίλου από κατα-
σκευή παγίων για λογαριασμό θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται σε κύριο επιχειρηματικό τομέα δραστηριότητας 
του διαγράφεται κατά την ενοποίηση. Ο λόγος για αυτό είναι ότι η 
ανάκτηση του παραπάνω ποσού σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας 
Ομίλου θα πραγματοποιηθεί μέσω ανάλογων θετικών προσαρμογών 
στις αποσβέσεις. Κατά συνέπεια, για τον υπολογισμό των EBITDA 
(λειτουργικά αποτελέσματα προ αποσβέσεων) ο Όμιλος δεν διαγρά-
φει το κέρδος κατασκευής παγίων καθώς η ανάκτηση του μέσα από 
τη χρήση τους αναμένεται να εμφανιστεί μόνο στα αποτελέσματα 
μετά αποσβέσεων. 

Ο Όμιλος δηλώνει ότι ο τρόπος που υπολογίζει τα EBITDA μπορεί 
να διαφέρει από τον τρόπο που ο υπολογισμός αυτός γίνεται από 
άλλες εταιρείες / ομίλους, τηρείται ωστόσο με συνέπεια σε όλες τις 

Οικονομικές Καταστάσεις που δημοσιεύει, αλλά και 
σε κάθε άλλη χρηματοοικονομική ανάλυση που δη-
μοσιοποιεί. Συγκεκριμένα, στα χρηματοοικονομικά 
αποτελέσματα περιλαμβάνονται μόνο χρηματοοι-
κονομικά έσοδα και έξοδα τόκων, ενώ τα επενδυ-
τικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν: κέρδη/ ζημιές 
χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων, αποτίμηση  χρηματοοικονο-
μικών στοιχείων σε εύλογη αξία, μερίδιο αποτελέ-
σματος σε συνδεδεμένες εταιρείες και κέρδη από 
πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων όπως η δι-
άθεση θυγατρικών ή/ και συνδεδεμένων εταιρειών. 

Τέλος, σημειώνεται ότι το κονδύλι «EBITDA Ομί-
λου» δεν θα πρέπει να συγχέεται με το κονδύλι 
«Κέρδη(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοοικονομικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών απο-
σβέσεων» που υπολογίζεται για τους σκοπούς της 
Απόφασης 6/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, βάσει της 
σχετικής Εγκυκλίου αρ. 34 καθώς ο σκοπός του 
τελευταίου δεν είναι να ορίσει μεγέθη όπως τα 
EBITDA παρά την ονοματολογική του προσέγγιση.

3.27 Υποχρέωση εκπομπών ρύπων

Οι εκπομπές ρύπων αναγνωρίζονται με βάση την 
μέθοδο της καθαρής υποχρέωσης με την οποία , 
ο Όμιλος αναγνωρίζει υποχρέωση από εκπομπές 
ρύπων όταν οι πραγματικές υπερβαίνουν τα κα-
τανεμημένα από την Ε.Ε δικαιώματα εκπομπής. 
Η υποχρέωση επιμετράται σε εύλογες αξίες στο 
βαθμό που ο Όμιλος έχει την υποχρέωση κάλυψης 
του ελλείμματος μέσω αγορών . Τα δικαιώματα 
που αποκτώνται πλέον των απαιτούμενων για την 
κάλυψη των ελλειμμάτων αναγνωρίζονται ως  άυλα 
στοιχεία του ενεργητικού στο κόστος. 

3.28 Λογιστική  Αντιστάθμισης

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία όπως εί-
ναι τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπο-
ρευμάτων (Commodity Futures) και τα Προθεσμι-
ακά Συμβόλαια Νομισμάτων (Currency Forwards), 
χρησιμοποιούνται για την διαχείριση του κινδύνου 
που συνδέεται με τις επιχειρηματικές δραστηριότη-
τες του Ομίλου καθώς και του κινδύνου που σχετί-
ζεται με τη χρηματοδότηση αυτών των δραστηριο-
τήτων.

Με την έναρξη της αντισταθμιστικής συναλλαγής 
και την επακόλουθη χρήση των παράγωγων χρημα-
τοοικονομικών στοιχείων, ο Όμιλος τεκμηριώνει την 
αντισταθμιστική σχέση μεταξύ του αντισταθμιζόμε-
νου στοιχείου και του μέσου αντιστάθμισης αναφο-
ρικά με την διαχείριση κινδύνου και την στρατηγική 
ανάληψης της συναλλαγής. Ο Όμιλος ακόμη τεκ-
μηριώνει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
της αντιστάθμισης όσον αφορά τον συμψηφισμό 
των μεταβολών στην εύλογη αξία ή των ταμιακών 
ροών των αντισταθμιζόμενων στοιχείων, τόσο κατά 
την έναρξη της αντισταθμιστικής σχέσης όσο και σε 
συνεχιζόμενη βάση.
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Όλα τα παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αρχικώς αναγνω-
ρίζονται 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 αναγνωρι-
στούν σαν μέσα αντιστάθμισης, οι μεταβολές στην εύλογη αξία τους αναγνωρί-
ζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

Υπάρχουν τρία είδη αντισταθμιζόμενων σχέσεων: 

Α. Αντιστάθμιση της Εύλογης Αξίας 

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

Β. Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών 

Με την αντιστάθμιση των ταμειακών ροών, η επιχείρηση προσπαθεί να καλύψει 
τους κινδύνους που προκαλούν μεταβολή στις ταμειακές ροές και προέρχονται 
από ένα στοιχείο του ενεργητικού ή μία υποχρέωση ή μία μελλοντική συναλλαγή 
και η μεταβολή αυτή θα επηρεάσει το αποτέλεσμα της χρήσης. Παραδείγματα 
της αντιστάθμισης των ταμιακών ροών του Ομίλου περιλαμβάνουν μελλοντικές 
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα που υπόκεινται σε μεταβολές στις συναλλαγμα-
τικές ισοτιμίες καθώς και μελλοντικές πωλήσεις αλουμινίου που υπόκεινται σε 
μεταβολές στις τιμές πώλησης. Οι μεταβολές στην λογιστική αξία του αποτελε-
σματικού μέρους του μέσου αντιστάθμισης αναγνωρίζονται στα Ίδια Κεφάλαια 
σαν «Αποθεματικό» ενώ το αναποτελεσματικό μέρος αναγνωρίζεται στην Κατά-
σταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Τα ποσά που συσσωρεύονται στα ίδια κεφάλαια 
μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης στις περιόδους που 
τα αντισταθμιζόμενα στοιχεία αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όπως σε μία 
προσδοκώμενη πώληση. Όταν ένα στοιχείο αντιστάθμισης ταμιακών ροών εκ-
πνεύσει ή πωληθεί, διακοπεί ή ασκηθεί χωρίς να αντικατασταθεί ή όταν ένα αντι-
σταθμιζόμενο στοιχείο δεν πληροί πλέον τα κριτήρια για την λογιστική αντιστάθ-
μισης, κάθε σωρευτικό κέρδος ή ζημιά που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια εκείνη 
την στιγμή παραμένει στα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται όταν η προσδοκώμε-
νη συναλλαγή πραγματοποιηθεί. Εάν η σχετιζόμενη συναλλαγή δεν αναμένεται 
να πραγματοποιηθεί, το ποσό μεταφέρεται στα αποτελέσματα.

Γ. Αντισταθμίσεις μίας Καθαρής Επένδυσης

Οι αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό 
αντιμετωπίζονται λογιστικά κατά τρόπο συναφή με τις αντισταθμίσεις ταμιακών 
ροών. Κάθε κέδρος ή ζημιά του αντισταθμιστικού μέσου που τεκμηριώνεται ως 
αποτελεσματική αντιστάθμιση αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Το 
αναποτελεσματικό μέρος του κέρδους ή της ζημιάς αναγνωρίζεται στα απο-
τελέσματα. Τα κέρδη και οι ζημιές που συγκεντρώνονται στα ίδια κεφάλαια 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά την διάθεση της εκμετάλλευσης  στο 
εξωτερικό. 

Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων 
που διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές (χρη-
ματιστήρια), προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμε-
νες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού.  Η εύλογη αξία των χρηματοοικονο-
μικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε 
ενεργές αγορές προσδιορίζεται με την χρήση τε-
χνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται 
σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού.
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4. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις

4.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Οικόπεδα & 

Κτίρια

Μεταφορικά 
μέσα & 
μηχ/κός 

εξοπλισμός

Έπιπλα και 
 Λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο

Μικτή λογιστική αξία  389.660  1.384.596  32.822  41.630  1.848.709 

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή 
απομείωση αξίας (79.427) (681.291) (24.633)  - (785.352)

Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2015  310.233  703.305  8.189  41.630 1.063.357 

Μικτή λογιστική αξία  398.105  1.417.786  33.839  56.646  1.906.376 

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή 
απομείωση αξίας (86.814) (723.259) (25.928)  - (836.002)

Καθαρή λογιστική αξία την 
31/12/2015  311.291  694.527  7.911  56.646 1.070.375 

Μικτή λογιστική αξία  406.756  1.493.965  35.222  35.352  1.971.295 

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή 
απομείωση αξίας (94.249) (772.864) (27.368) (3.559) (898.039)

Καθαρή λογιστική αξία την 
31/12/2016  312.507  721.101  7.854  31.793 1.073.255 

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Οικόπεδα & 

Κτίρια

Μεταφορικά 
μέσα & 
μηχ/κός 

εξοπλισμός

Έπιπλα και  
Λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση

Σύνολο

Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2015  310.233  703.305  8.189  41.630 1.063.357 

Προσθήκες  3.779  35.843  812  35.264  75.698 

Πωλήσεις - Μειώσεις (22) (14.574) (9) (384) (14.989)

Αποσβέσεις (7.411) (47.219) (1.402)  - (56.033)

Μεταφορές  2.357  17.160  329 (20.400) (554)

Καθαρές Συναλλαγματικές Διαφορές  2.356  13 (9)  536  2.896 

Καθαρή λογιστική αξία την 
31/12/2015  311.291  694.527  7.911  56.646 1.070.375 

Προσθήκες  4.723  48.209  530  20.881  74.343 

Πωλήσεις - Μειώσεις (29) (114) (17) (1.282) (1.441)

Αποσβέσεις (7.434) (56.022) (1.491) (3.559) (68.505)

Μεταφορές  3.411  34.501  930 (40.895) (2.053)

Καθαρές Συναλλαγματικές Διαφορές  544  - (9)  -  535 

Καθαρή λογιστική αξία την 
31/12/2016  312.507  721.101  7.854  31.793  1.073.255 
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Οι αποσβέσεις που επιβαρύνουν τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στις σημειώσεις 4.18 και 4.19

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Οικόπεδα & 

Κτίρια

Μεταφορικά 
μέσα & 
μηχ/κός 

εξοπλισμός

Έπιπλα και  
Λοιπός 

εξοπλισμός
Σύνολο

Μικτή λογιστική αξία  13.309  479  2.040  15.828 

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση αξίας (3.840) (365) (1.698) (5.904)

Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2015  9.469  113  342  9.924 

Μικτή λογιστική αξία  13.354  479  2.128  15.960 

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση αξίας (4.047) (390) (1.777) (6.214)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2015  9.307  88  351  9.746 

Μικτή λογιστική αξία  13.354  473  2.199  16.027 

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση αξίας (4.254) (393) (1.851) (6.498)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2016  9.100  81  348  9.529 

(Ποσά σε χιλιάδες €) Οικόπεδα & 
Κτίρια

Μεταφορικά 
μέσα & μηχ/κός 

εξοπλισμός

Έπιπλα και 
 Λοιπός 

εξοπλισμός
Σύνολο

Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2015  9.469  113  342  9.924 

Προσθήκες  45  -  89  134 

Αποσβέσεις (207) (25) (80) (312)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2015  9.307  88  351  9.746 

Προσθήκες  -  31  73  104 

Πωλήσεις - Μειώσεις  - (13)  - (13)

Αποσβέσεις (207) (25) (75) (308)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2016  9.100  81  348  9.529 
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4.2 Υπεραξία επιχείρησης 

Η υπεραξία η οποία προκύπτει κατά την ενοποίηση επιχειρήσεων που προέρχονται από εξαγορά, έχει καταμερισθεί στις ακό-
λουθες μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών (ΜΤΡ) ανά εταιρική οντότητα και τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Η υπεραξία που εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ανά μονάδα δημιουργίας ταμεικών ροών ως εξής:

(Ποσά σε χιλιάδες €) Μεταλλουργία Κατασκευές
Παραγωγή 
Εμπορεία 
Ενέργειας

Σύνολο Ανά 
Δραστηριότητα

Μικτή λογιστική αξία  12.889  142.166  54.258  209.313 

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση αξίας  -  - -  - 

Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2015  12.889  142.166  54.258  209.313 

Μικτή λογιστική αξία  12.889  142.166  54.258  209.313 

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση αξίας  -  -  -  - 

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2015  12.889  142.166  54.258  209.313 

Μικτή λογιστική αξία  12.889  142.166  54.258  209.313 

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση αξίας  -  -  -  - 

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2016  12.889  142.166  54.258  209.313 

(Ποσά σε χιλιάδες €) Μεταλλουργία Κατασκευές
Παραγωγή 
Εμπορεία 
Ενέργειας

Σύνολο Ανά 
Δραστηριότητα

Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2015  12.889  142.166  54.258  209.313 

Προσθήκες  -  -  -  - 

Πωλήσεις - Μειώσεις -  -  - -

Απομείωση  -  -  -  - 

Συναλλαγματικές διαφορές  -  -  -  - 

Απορρόφηση θυγατρικής  -  -  -  - 

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2015  12.889  142.166  54.258  209.313 

Προσθήκες  -  -  - -

Πωλήσεις - Μειώσεις  -  -  -  - 

Απομείωση  -  -  - -

Συναλλαγματικές διαφορές  -  - -  - 

Απορρόφηση θυγατρικής  -  - -  - 

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2016  12.889  142.166  54.258  209.313 

Εταιρεία Αναγνωρισμένη Υπεραξία
31/12/2016

ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 141.529.000

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε 20.835.000

PROTERGIA Α.Ε. 14.195.000

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε. 13.559.000

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ 12.889.000

ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 2.884.000

ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 2.646.000

ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. 635.000

DROSCO HOLDING LTD 2.000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε. 138.000

Σύνολο 209.313.000
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Η υπεραξία η οποία προκύπτει κατά την ενοποίηση επιχειρήσεων που προέρ-
χονται από εξαγορά, έχει καταμερισθεί στις ακόλουθες μονάδες δημιουργίας 
ταμιακών ροών (ΜΤΡ) ανά εταιρική οντότητα και τομέα επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας

Ο Όμιλος ετήσια εξετάζει την υπεραξία για τυχόν μείωση της αξίας της. Το ανα-
κτήσιμο ποσό της υπεραξίας που σχετίζεται με τις επιμέρους ΜΤΡ έχει προσδι-
οριστεί με βάση την αξία λόγω χρήσης, η οποία υπολογίστηκε με τη χρησιμοποί-
ηση της μεθόδου των προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Στον προσδιορισμό 
της αξίας λόγω χρήσης, η Διοίκηση χρησιμοποιεί παραδοχές τις οποίες θεωρεί 
λογικές και βασίζονται στον κοινό τόπο (consensus) των εκτιμήσεων που δίνουν 
διεθνείς οίκοι αξιολόγησης και αναλυτές καθώς και στην καλύτερη δυνατή πλη-
ροφόρηση που έχει στη διάθεσή της και ισχύει κατά την ημερομηνία αναφοράς 
των Οικονομικών Καταστάσεων. Από το διενεργηθέντα έλεγχο απομείωσης, δεν 
προέκυψε ανάγκη αποαναγνώρισης υπεραξίας

Οι βασικές παραδοχές που ο Όμιλος χρησιμοποιεί για να προσδιορίσει την αξία 
χρήσης διακρίνονται σε: 

• παραδοχές τιμών αγοράς:

- Τιμή μετάλλων στο LME για τον τομέα της μεταλλουργίας

- Ισοτιμία $/€ για τους τομείς μεταλλουργίας/κατασκευών και ενέργειας

- Τιμές CO2 για τον τομέα μεταλλουργίας και της ενέργειας

- Τιμές αερίου και Brent για τους τομείς μεταλλουργίας/ ενέργειας

και 
• λειτουργικές παραδοχές:

- τιμές βασικών Α Υλών και εξοπλισμού για τους τομείς μεταλλουργίας/ 
κατασκευών

- τεχνικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) για τις παραγωγικές εγκαταστάσεις των 
τομέων μεταλλουργίας και ενέργειας

- χρονισμός σταδίων εκτέλεσης έργων (project milestones) και αντίστοιχα 
ποσοστά ολοκλήρωσης αυτών για τον τομέα των κατασκευών

- κόστος και χρόνος μεγάλων συντηρήσεων για τους τομείς μεταλλουργί-
ας/ ενέργειας

- συντελεστής δυναμικότητας, συνολική ζήτηση και φόρτιση συστήματος 
για τον τομέα ενέργειας

Σε ότι αφορά τις παραδοχές τιμών αγοράς, ο Όμι-
λος χρησιμοποιεί ένα consensus παραδοχών το 
οποίο προκύπτει από τις εκτιμήσεις διαφόρων ανα-
λυτών και δημοσιοποιείται στο Reuters.  

Σε ότι αφορά τις λειτουργικές παραδοχές, ο Όμιλος 
χρησιμοποιεί παρελθούσα εμπειρία ή/και πραγματι-
κές τιμές συμφωνιών / συμβολαίων.

Ο χρόνος στον οποίο ο Όμιλος κάνει προβλέψεις 
οι οποίες εγκρίνονται ως επιχειρησιακό σχέδιο από 
τη Διοίκηση, είναι η πενταετία. Αναφορικά με έργα 
στον τομέα της ενέργειας, τα σχέδια αυτά εκτείνο-
νται για περίοδο ίση με αυτή της διάρκειας της σχε-
τικής άδειας (20 έτη).

Πέραν της πενταετίας, ο Όμιλος χρησιμοποιεί 
growth rate ως εξής:

• Τομέας μεταλλουργίας: 0.5%-2.5%

• Τομέας κατασκευών: 0.5%-1.5%

• Τομέας ενέργειας: 0.5%-2.5%

Το discount rate που χρησιμοποιεί ο Όμιλος είναι το 
μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου της κάθε δραστη-
ριότητας του το οποίο υπολογίζει μέσω του Capital 
Asset Pricing Model (CAPM). Ειδικότερα εκτιμήθηκε 
σε:

• Τομέας μεταλλουργίας: 9%

• Τομέας κατασκευών: 13%-14%

• Τομέας ενέργειας: 8%-10%
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4.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

(Ποσά σε χιλιάδες €) Λογισμικά

Αποκατάσταση 
Εδαφικών 
Εκτάσεων 

Μεταλλευμάτων

Άδειες 
Ενεργειακών 

Σταθμών

Δικαιώματα 
& Λοιπά 

Άυλα
Σύνολο

Μικτή λογιστική αξία  9.485  55.934  232.423  38.048  335.890 

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή 
απομείωση αξίας (8.845) (45.604) (17.317) (23.197) (94.963)

Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2015  639  10.330  215.106  14.851 240.927 

Μικτή λογιστική αξία  9.900  59.777  232.277  38.392  340.347 

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή 
απομείωση αξίας (9.104) (46.916) (21.144) (23.677) (100.840)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2015  796  12.861  211.133  14.716 239.506 

Μικτή λογιστική αξία  10.471  63.138  235.427  41.841  350.878 

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή 
απομείωση αξίας (9.451) (48.326) (25.547) (24.521) (107.844)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2016  1.021  14.813  209.880  17.321 243.034 

(Ποσά σε χιλιάδες €) Λογισμικά

Αποκατάσταση 
Εδαφικών 
Εκτάσεων 

Μεταλλευμάτων

Άδειες 
Ενεργειακών 

Σταθμών

Δικαιώματα 
& Λοιπά 

Άυλα
Σύνολο

Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2015  639  10.330  215.106  14.851 240.927 

Προσθήκες  130  3.843  96  315  4.384 

Πωλήσεις - Μειώσεις  -  - (208) (52) (260)

Αποσβέσεις (263) (1.313) (4.032) (492) (6.099)

Μεταφορές  290  -  171  94  554 

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2015  796  12.861  211.133  14.716 239.506 

Προσθήκες  574  3.398  66  1.965  6.003 

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών 
εταιρειών  -  -  2.858  -  2.858 

Πωλήσεις - Μειώσεις  - (14) (16) (310) (341)

Αποσβέσεις (349) (1.433) (4.421) (844) (7.046)

Μεταφορές  -  -  259  1.793  2.053 

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2016  1.021  14.813  209.880  17.321 243.034 

Οι αποσβέσεις που επιβαρύνουν τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στις σημειώσεις 4.18 και 4.19.
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ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015

Υπόλοιπο έναρξης  638.057  838.057 

Πωλήσεις/ διαγραφές  - (200.000)

Σύνολο  638.057  638.057 

4.4 Επενδύσεις σε θυγατρικές

Στον κάτωθι πίνακα παρατίθενται αναλυτικά οι επενδύσεις της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ανά θυγατρική κατά την 31/12/2016:

Στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας, οι επενδύσεις σε θυγατρικές αποτιμώνται, σύμφωνα με το ΔΛΠ 27, στο κόστος 
κτήσης τους μείον κάθε σωρευμένη ζημιά από μείωση της αξίας τους. 

Η μείωση του λογαριασμού το 2015 αφορά την επιστροφή κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας Αλουμίνιον της Ελλάδος. 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) Λογισμικά Σύνολο

Μικτή λογιστική αξία  1.091  1.091 

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση αξίας (1.019) (1.019)

Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2015  72  72 

Μικτή λογιστική αξία  1.120  1.120 

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση αξίας (1.052) (1.052)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2015  68  68 

Μικτή λογιστική αξία  1.256  1.256 

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση αξίας (1.097) (1.097)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2016  159  159 

(Ποσά σε χιλιάδες €) Λογισμικά Σύνολο

Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2015  72  72 

Προσθήκες  29  29 

Αποσβέσεις (33) (33)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2015  68  68 

Προσθήκες  136  136 

Αποσβέσεις (46) (46)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2016  159  159 

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016

ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 154.560

PROTERGIA Α.Ε. 328.388

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ 147.617

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ 305

ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. 165

ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. 165

ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 60

Μ&Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 1.000

MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. 500

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 145

SOMETRA S.A. 4.747

MYTILINEOS FINANCE S.A. 405

Σύνολο 638.057
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4.5 Επενδύσεις σε συγγενείς  επιχειρήσεις

Ο Όμιλος έχει συμμετοχές σε συνδεδεμένες εταιρείες, οι οποίες λόγω ουσιώδους επιρροής ταξινομούνται ως συγγενείς και 
ενοποιούνται με βάση τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (το αντικείμενο δραστηριό-
τητας και τα κατεχόμενα ποσοστά συμμετοχής του Ομίλου στις εν λόγω επενδύσεις, παρουσιάζονται αναλυτικά στην σημείωση 
3.10.4 των οικονομικών καταστάσεων). Καμία από τις εν λόγω συγγενείς δεν είναι εισηγμένη σε κάποιο Χρηματιστήριο Αξιών 
και κατά συνέπεια δεν υπάρχουν σχετικές χρηματιστηριακές αξίες.

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015

Υπόλοιπο έναρξης  13.201  10.976 

Μερίδιο κέρδους/ ζημιάς (μετά φορολογίας και δικαιωμάτων μειοψηφίας)  440  - 

Προσθήκες  10.000  2.647 

Πωλήσεις/ διαγραφές (398) (421)

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις  23.242  13.201 
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4.6 Αναβαλλόμενος φόρος

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν 
ως εξής: 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

1/1/2016 31/12/2016

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Υπόλοιπο 
Έναρξης

Αναγνωρισμένο 
Στην Κατάσταση 

Λογαριασμού 
Αποτελεσμάτων

Αναγνωρισμένο 
Στα Ίδια 

Κεφάλαια Μέσω 
Κατάστασης 
Συνολικού 

Εισοδήματος

Υπόλοιπο Λήξης
Αναβαλλόμενες 

Φορολογικές 
Απαιτήσεις

Αναβαλλόμενες 
Φορολογικές 
Υποχρεώσεις

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία (25.395)  419 - (24.975)  3.167 (28.142)

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (36.023) (9.095)  - (45.118)  24.175 (69.294)

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Διαθέσιμα Προς 
Πώληση (3)  -  - (3)  - (3)

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις (13.488) (1.364)  - (14.852)  121 (14.973)

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις (38.348)  1.785  - (36.563)  - (36.563)

Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Αποθέματα (54)  25  - (29)  49 (78)

Κατασκευαστικά Συμβόλαια  44.129 (8.359)  -  35.770  35.770  - 

Απαιτήσεις  11.508 (5.463)  -  6.045  6.301 (256)

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία  38  24  -  62  62  - 

Αποθέματα

Αποφορολόγηση Αποθεματικών (58.760)  -  - (58.760)  - (58.760)

Αναλογιστικά Κέρδη/(Ζημιές)  19  -  6  25  25  - 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Παροχές σε Εργαζομένους  3.641  64  127  3.832  3.832  - 

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων  69  -  -  69  69  - 

Μακροπρόθεσμoς Δανεισμός (1.748)  356 (124) (1.517)  578 (2.094)

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (6.383) (798)  - (7.181)  1.182 (8.363)

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προβλέψεις (3.068) (283)  20 (3.331)  998 (4.329)

Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις  7.220  -  -  7.220  7.220  - 

Παροχές Σε Εργαζομένους (257)  190  - (66)  - (66)

Υποχρεώσεις Από Παράγωγα Χρημ/κα Προϊόντα  282  -  1.859  2.141  2.141  - 

Υποχρεώσεις Από Χρηματοοικονομικές 
Μισθώσεις (57)  -  - (57)  - (57)

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  2.216 (1.296)  6  925  925  - 

Λοιποί Ενδεχόμενοι Αναβαλλόμενοι Φόροι  12.868  -  -  12.868  12.868  - 

Σύνολο (101.593) (23.795)  1.893 (123.495)  99.483 (222.979)

Συμψηφισμός  -  -  -  - (31.838)  31.838 

Αναβαλλόμενη φορολογία από φορολογικές 
ζημιές  14.881  19.486  -  34.367  34.367  - 

Aναβαλλόμενες Φορολογικές (Υποχρεώσεις)/
Απαιτήσεις (86.712) (4.309)  1.893 (89.128)  102.012 (191.141)
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ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

1/1/2015 31/12/2015

(Ποσά σε χιλιάδες €) Υπόλοιπο 
Έναρξης

Αναγνωρισμένο 
Στην Κατάσταση 

Λογαριασμού 
Αποτελεσμάτων

Αναγνωρισμένο 
Στα Ίδια 

Κεφάλαια Μέσω 
Κατάστασης 
Συνολικού 

Εισοδήματος

Συναλλαγμα-
τικές 

Διαφορές

Υπόλοιπο 
Λήξης

Αναβαλλόμενες 
Φορολογικές 
Απαιτήσεις

Αναβαλλόμενες 
Φορολογικές 
Υποχρεώσεις

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία (23.333) (2.062)  -  - (25.395)  1.723 (27.118)

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (23.127) (13.032)  -  136 (36.023)  39.598 (75.621)

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 
Διαθέσιμα Προς Πώληση (3) -  -  - (3)  - (3)

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις (19.782)  20.865  -  -  1.083  14.898 (13.815)

Επενδύσεις σε θυγατρικές 
επιχειρήσεις (8.885) (29.464)  -  - (38.348)  - (38.348)

Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Αποθέματα (78)  24  -  - (54)  24 (78)

Κατασκευαστικά Συμβόλαια  46.559 (2.430)  -  -  44.129  44.129  - 

Απαιτήσεις  16.687 (5.178)  -  -  11.508  11.764 (256)

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην 
εύλογη αξία  354 (316)  -  -  38  38  - 

Αποθέματα

Αποφορολόγηση Αποθεματικών (52.326) (6.433)  -  - (58.760)  - (58.760)

Αναλογιστικά Κέρδη/(Ζημιές)  -  19  1  -  19  19  - 

Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις

Παροχές σε Εργαζομένους  3.059  464  117  -  3.641  3.641  - 

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων  69  -  -  -  69  69  - 

Μακροπρόθεσμoς Δανεισμός (1.607) (139) (2)  - (1.748)  702 (2.450)

Λοιπές Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις (2.791) (3.592)  -  - (6.383)  1.980 (8.363)

Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις

Προβλέψεις (9.550)  6.479  2  - (3.068)  1.192 (4.259)

Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις  7.220  -  -  -  7.220  7.220  - 

Παροχές Σε Εργαζομένους  13 (269)  -  - (257) (257)  - 

Υποχρεώσεις Από Παράγωγα 
Χρημ/κα Προϊόντα  583  - (301)  -  282  282  - 

Υποχρεώσεις Από 
Χρηματοοικονομικές Μισθώσεις (57)  -  -  - (57)  - (57)

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις  1.114  958  144  -  2.216  2.216  - 

Λοιποί Ενδεχόμενοι 
Αναβαλλόμενοι Φόροι (21.923)  34.791  -  -  12.868  -  12.868 

Σύνολο (87.805)  686 (39)  136 (87.022)  129.237 (216.261)

Συμψηφισμός  -  -  -  -  - (46.198)  46.198 

Αναβαλλόμενη φορολογία από 
φορολογικές ζημιές  5.004 (4.694)  -  -  311  311  - 

Aναβαλλόμενες Φορολογικές 
(Υποχρεώσεις)/Απαιτήσεις (82.801) (4.008) (39)  136 (86.712)  83.350 (170.062)
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ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

1/1/2016 31/12/2016

(Ποσά σε χιλιάδες €) Υπόλοιπο Έναρξης

Αναγνωρισμένο 
Στην Κατάσταση 

Λογαριασμού 
Αποτελεσμάτων

Αναγνωρισμένο 
Στα Ίδια Κεφάλαια 
Μέσω Κατάστασης 

Συνολικού 
Εισοδήματος

Υπόλοιπο Λήξης
Αναβαλλόμενες 

Φορολογικές 
Απαιτήσεις

Αναβαλλόμενες 
Φορολογικές 
Υποχρεώσεις

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία  720 (94)  -  626  626  - 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (1.226) (2)  - (1.228)  - (1.228)

Επενδύσεις σε θυγατρικές 
επιχειρήσεις (29.524)  1.786 - (27.738)  - (27.738)

Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Απαιτήσεις  10.800 (2.000)  -  8.800  8.800  - 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
στην εύλογη αξία  42  24  -  66  66 -

Αποθέματα

Αναλογιστικά Κέρδη/(Ζημιές)  15  -  2  16  16  - 

Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις

Παροχές σε Εργαζομένους  49 (49)  -  -  -  - 

Μακροπρόθεσμoς Δανεισμός (30)  15  - (16)  - (16)

Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις

Προβλέψεις  2.325 (423)  -  1.903  1.903  - 

Παροχές Σε Εργαζομένους  -  190  -  190  190  - 

Σύνολο (16.830) (553)  2 (17.381)  11.601 (28.982)

Aναβαλλόμενες Φορολογικές 
(Υποχρεώσεις)/Απαιτήσεις (16.830) (553)  2 (17.381)  11.601 (28.982)
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ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

1/1/2015 31/12/2015

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Υπόλοιπο 
Έναρξης

Αναγνωρισμένο 
Στην Κατάσταση 

Λογαριασμού 
Αποτελεσμάτων

Αναγνωρισμένο 
Στα Ίδια 

Κεφάλαια Μέσω 
Κατάστασης 
Συνολικού 

Εισοδήματος

Υπόλοιπο Λήξης
Αναβαλλόμενες 

Φορολογικές 
Απαιτήσεις

Αναβαλλόμενες 
Φορολογικές 
Υποχρεώσεις

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία  730 (11)  -  720  720  - 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (1.089) (137)  - (1.226)  - (1.226)

Επενδύσεις σε θυγατρικές 
επιχειρήσεις (3) (29.521)  - (29.524)  - (29.524)

Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Απαιτήσεις  15.600 (4.800)  -  10.800  10.800  - 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
στην εύλογη αξία (22)  64  -  42  42  - 

Αποθέματα

Αναλογιστικά Κέρδη/(Ζημιές)  -  19 (4)  15  15  - 

Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις

Παροχές σε Εργαζομένους  58 (10)  -  49  49  - 

Μακροπρόθεσμoς Δανεισμός (363)  332  - (30)  - (30)

Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις

Προβλέψεις (4.146)  6.471  -  2.325  1.045  1.281 

Λοιποί Ενδεχόμενοι 
Αναβαλλόμενοι Φόροι (34.791)  34.791  -  -  -  - 

Σύνολο (24.023)  7.199 (4) (16.830)  12.671 (29.499)

Αναβαλλόμενη φορολογία 
από φορολογικές ζημιές  5.004 (5.004)  -  -  -  - 

Aναβαλλόμενες 
Φορολογικές 
(Υποχρεώσεις)/Απαιτήσεις

(19.020)  2.194 (4) (16.830)  12.671 (29.499)

4.7 Αποθέματα

Τα αποθέματα που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015

Α’ ύλες  164.838  136.754 

Ημιτελή προϊόντα  898  1.260 

Τελικά προϊόντα  20.451  19.157 

Παραγωγή σε εξέλιξη  30.008  31.565 

Εμπορεύματα  490  5.625 

Λοιπά  43.155  47.347 

Σύνολο  259.841  241.708 

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, καθυστερημένα και κατεστραμμένα αποθέματα: (2.432) (2.432)

Αποθέματα - Συνολική αξία  257.409  239.276 
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4.8 Λοιπές απαιτήσεις

Στην κατηγορία «Χρεώστες Διάφοροι» περιλαμβάνονται δεσμευμένες καταθέσεις της θυγατρικής εταιρείας ΜΕΤΚΑ Α.Ε., ύψους € 76.000 
χιλ. (31/12/2015: € 34.928 χιλ. και € 11.804 χιλ.) ως εγγύηση για έκδοση εγγυητικών επιστολών .

Στις λοιπές απαιτήσεις δεν περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες απαιτήσεις.

4.9 Xρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού

Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, δικαιώματα, υπεραναλήψεις σε τράπεζες, 
βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά προϊόντα υψηλής ρευστότητας διαπραγματεύσιμα στην χρηματαγορά, εμπορικούς χρεώστες και πι-
στωτές, δάνεια από και προς τις θυγατρικές, τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κοινοπραξίες, επενδύσεις σε μετοχές, μερίσματα πληρωτέα 
και υποχρεώσεις από μισθώσεις.

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία των οικονομικών κατα-
στάσεων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν και ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - 
Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Χρεώστες Διάφοροι  114.401  60.441  626  87 

Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο  48.885  65.060  1.851  3.135 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη  2.488 (89)  45.000  40.206 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα - Πρoπληρωθέντα έξοδα  44.826  25.468  -  - 

Προπληρωθέντα έξοδα έργων  6  7  5  6 

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες  899  899  -  - 

Σύνολο  209.706  149.988  47.482  43.434 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - 
Μητρική

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

(Ποσά σε χιλιάδες €)

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Διαθέσιμα προς Πώληση  169  2.253  37  112 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις  200.268  220.092  178  175 

Σύνολο  200.438  222.344  215  287 

Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία  491  -  -  - 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων  959  1.077  69  150 

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις  800.283  620.002  47.746  43.519 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  197.884  200.859  336  1.249 

Σύνολο  999.616  821.939  48.150  44.918 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις  428.650  404.278  5.250  - 

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία  2.948  -  -  - 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  133.895  90.545  27.585  28.493 

Σύνολο  565.493  494.822  32.835  28.493 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις  219.012  166.023  15.363  17.245 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση  168.513  157.235  3.468  7.130 

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία  6.930  3.392  -  - 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  621.041  606.515  141.392  137.206 

Σύνολο  1.015.497  933.164  160.223  161.581 
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4.9.1 Χρηματοοικονομικά στοιχεία Διαθέσιμα προς πώληση

Πρόκειται για τοποθετήσεις υψηλής ρευστότητας, σε μετοχές, τραπεζικά ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια με μακροπρόθεσμο 
επενδυτικό ορίζοντα που διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά.

4.9.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

4.9.3 Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία

Οι πραγματικές αξίες παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων βασίζονται σε παρατηρήσιμα στοιχεία της αγοράς. Για όλα 
τα συμβόλαια ανταλλαγών, οι πραγματικές αξίες επιβεβαιώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία ο Όμιλος έχει συνά-
ψει τις σχετικές συμβάσεις.

Ο Όμιλος διαχειρίζεται την έκθεσή του σε συναλλαγματικό ρίσκο κάνοντας χρήση προθεσμιακών συμβάσεων και δικαιωμάτων 
προαίρεσης συναλλάγματος «κλειδώνοντας» ισοτιμίες οι οποίες εξασφαλίζουν επάρκεια ρευστότητας και περιθωρίων κέρδους.
Ακολούθως, ο Όμιλος διαχειρίζεται την έκθεσή του σε ρίσκο εμπορευμάτων (commodity risk) κάνοντας χρήση προθεσμιακών 
συμβολαίων, μέσω των οποίων αντισταθμίζει τη μεταβολή στην εύλογη αξία των εμπορευμάτων, καθώς και συμβολαίων ανταλ-
λαγής (commodity swaps), μέσω των οποίων αντισταθμίζει τον κίνδυνο μεταβολής των ταμειακών ροών.

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - 
Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Υπόλοιπο έναρξης  2.253  507  112  112 

Προσθήκες από Λοιπές μεταβολές  -  108  -  - 

Αποτίμηση σε εύλογη αξία (2.079)  1.619  -  - 

Λοιπές μεταβολές (75) (22) (75)  - 

Συναλλαγματικές Διαφορές  70  42 -  - 

Υπόλοιπο τέλους  169  2.253  37  112 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - 
Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Υπόλοιπο έναρξης  1.077  3.080  150  581 

Προσθήκες  2.000  6.832  -  - 

Πωλήσεις  - (8.871)  - (540)

Αναπροσαρμογές εύλογης αξίας (2.118)  36 (82)  109 

Υπόλοιπο τέλους  959  1,077  69  150 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

31/12/2016 31/12/2015

(Ποσά σε χιλιάδες €) Ενεργητικό Παθητικό Ενεργητικό Παθητικό

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία  491  9.878 -  3.392 
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4.9.4 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις για τον Όμιλο αφορούν προκαταβολές σε προμηθευτές της θυγατρικής εταιρείας ΜΕΤΚΑ Α.Ε. και 
επιπλέον απαιτήσεις της θυγατρικής POWER PROJECTS από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές της Τουρκίας.

4.9.5 Δανειακές υποχρεώσεις

Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια δανεισμού του Ομίλου, την ημερομηνία του ισολογισμού είναι 5,44%. 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - 
Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Πελάτες - Παρακρατούμενες εγγυήσεις εισπρακτέες άνω των 12 μηνών  187.964  213.511  -  - 

Δοσμένες Εγγυήσεις  1.732  1.498  178  175 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  10.572  5.084  -  - 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις  200.268  220.092  178  175 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - 
Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

Τραπεζικός δανεισμός  1.465  2.278  - -

Ομολογίες  427.186  402.000  5.250  - 

Σύνολο  428.650  404.278  5.250  - 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

Τραπεζικές υπεραναλήψεις  65.319  64.402  15.363  17.245 

Τραπεζικός δανεισμός  70.715  46.620  -  - 

Ομολογίες  82.979  55.000  -  - 

Σύνολο  219.012  166.023  15.363  17.245 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση  168.513  157.235  3.468  7.130 

Σύνολο  816.175  727.536  24.081  24.375 
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ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Επιχορηγήσεις

Υπόλοιπο έναρξης  33.523  34.116  - -

Προσθήκες  17.787  599  -  - 

Μεταφορά στα αποτελέσματα (108) (502)  -  - 

Μεταφορά από / (σε) Βραχυπρόθεσμα (1.785) (690)  -  - 

Υπόλοιπο τέλους  49.418  33.523  -  - 

Προκαταβολές πελατών

Υπόλοιπο έναρξης  7.830  24.413  -  - 

Προσθήκες  63.561  10.836  -  - 

Μεταφορά από / (σε) Βραχυπρόθεσμα (25.555) (27.419)  - -

Υπόλοιπο τέλους  45.837  7.830  -  - 

Λοιπά

Υπόλοιπο έναρξης  165  164  28.493  35.598 

Προσθήκες  6.476  -  -  - 

Μεταφορά από / (σε) Βραχυπρόθεσμα (734)  - (908) (7.105)

Συναλλαγματικές διαφορές  -  1  -  - 

Υπόλοιπο τέλους  5.908  165  27.585  28.493 

Κρατήσεις Προμηθευτών για καλή εκτέλεση

Υπόλοιπο έναρξης  49.026  13.773  -  - 

Προσθήκες  1.929  40.002  -  - 

Μεταφορά από / (σε) Βραχυπρόθεσμα (18.223) (4.750)  -  - 

Υπόλοιπο τέλους  32.733  49.026  -  - 

Σύνολο  133.895  90.545  27.585  28.493 

4.9.6 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.10 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Πελάτες  522.602  439.566  1.795  1.771 

Επιταγές Εισπρακτέες  4.383  4.377  1.917  1.917 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (5.923) (5.655) (3.603) (3.603)

Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις  521.063  438.287  109  85 

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων  131  171  -  - 

Προκαταβολές σε προμηθευτές και υπεργολάβους  69.384  31.556  155  - 

Σύνολο  590.578  470.014  264  85 

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του Ομίλου από κατασκευαστικές συμβάσεις, αναλύονται ως ακολούθως: 
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ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Κατασκευαστικά Συμβόλαια 31/12/2016 31/12/2015

Συμβατικό πραγματοποιηθέν κόστος & καταχωρηθέντα κέρδη (μείον καταχωρηθείσες ζημίες)  3.458.460  3.085.950 

Μείον: Σωρευτικές Τιμολογήσεις (3.523.113) (3.016.865)

(64.653)  69.085 

Μικτό ποσό οφειλόμενο από πελάτες για συμβατικό έργο, παρουσιάζεται ως απαίτηση  93.465  270.706 

Μικτό ποσό οφειλόμενο σε πελάτες για συμβατικό έργο,παρουσιάζεται ως υποχρέωση (158.118) (201.621)

Προκαταβολές εισπραχθείσες  56.198  42.182 

Κρατήσεις Πελατών για καλή εκτέλεση  126.479  104.641 

4.11 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων

Στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου δεν περιλαμβάνονται δεσμευμένα ποσά.

4.12 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - 
Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Διαθέσιμα στο ταμείο  859  1.640  9  32 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις  170.353  115.640  327  1.217 

Καταθέσεις Προθεσμίας & Repos  26.672  83.579  -  - 

Σύνολο  197.884  200.859  336  1.249 

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των τραπεζικών καταθέσεων είχε ως 
εξής: 31/12/2016 31/12/2015

Καταθέσεις EUR 0,15% 0,32%

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - 
Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Προμηθευτές  315.518  305.295  17.441  17.994 

Επιταγές Πληρωτέες  6  -  -  - 

Προκαταβολές πελατών  98.469  61.277  160  - 

Υποχρεώσεις σε πελάτες από την εκτέλεση έργων  157.270  200.719  -  - 

Σύνολο  571.263  567.291  17.601  17.994 
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4.13 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.14  Ίδια Κεφάλαια

4.14.1 Μετοχικό κεφάλαιο

Η μετοχή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ καθώς και 
οι μετοχές της θυγατρικής εταιρείας ΜΕΤΚΑ Α.Ε., είναι ελεύθερα δι-
απραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
 
Το υπέρ το άρτιο μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου προέκυψε από την 
έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε αξία μεγαλύτερη της ονομαστι-
κής τους αξίας. 

Την 18η Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε η Α’ Επαναληπτική Τακτι-
κή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Μυτιληναίος Α.Ε. – Όμιλος 
Επιχειρήσεων (η Εταιρεία). Με 60.816.650 έγκυρες ψήφους που 
αντιστοιχούν σε ποσοστό 52,02% του καταβεβλημένου μετοχικού κε-
φαλαίου μετά δικαιωμάτων ψήφου εγκρίθηκε παμψηφεί το τέταρτο 
θέμα της αρχικής ημερήσιας διάταξης περί της μείωσης του μετοχι-
κού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των έντεκα εκατομμυρί-
ων εξακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα έξι ευρώ 
και είκοσι λεπτών (11.691.586,20€) με μείωση της ονομαστικής αξίας 
κάθε μετοχής από ένα ευρώ και επτά λεπτά (1,07€) σε ενενήντα επτά 
λεπτά (0,97€) και επιστροφής του ποσού της μείωσης των δέκα λε-
πτών (0,10€) ανά μετοχή στους μετόχους και αντίστοιχη τροποποίηση 
του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού. 

Την 09.06.2015 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
(Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 370695, η με αριθμό 
62296/09.06.2015 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας & Τουρισμού (ΑΔΑ: ΩΔΓΜ465ΦΘΘ-ΔΓΡ), με την οποία εγκρί-
θηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.  
Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών στη συνεδρίασή 
της 15/10/2015 ενημερώθηκε για την εν λόγω μείωση της ονομαστι-
κής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου 
με καταβολή στους μετόχους ποσού ευρώ 0,10 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 19/10/2015 οι με-
τοχές της Εταιρείας ήταν διαπραγματεύσιμες στο 
Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία ευρώ 0,97 ανά με-
τοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επι-
στροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους 
μετόχους ποσού ευρώ 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Από 
την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών 
της Εταιρείας στο Χ.Α. διαμορφώθηκε σύμφωνα με 
τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συν-
δυασμό με την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του 
Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου με καταβο-
λή μετρητών ποσού ευρώ 0,10 ανά μετοχή ήταν οι 
εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 
20/10/2015.

Η καταβολή της εν λόγω επιστροφής κεφαλαίου 
πραγματοποιήθηκε την 23/10/2015.

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - 
Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη  101  2.882  118.649  116.913 

Δεδουλευμένα έξοδα  19.574  12.819  208  47 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί  3.536  3.503  202  191 

Μερίσματα πληρωτέα  1.040  507  2.095  136 

Έσοδα επόμενης περιόδου - Επιχορηγήσεις  92  -  -  - 

Λοιπές υποχρεώσεις  25.435  19.512  2.637  1.925 

Σύνολο  49.778  39.224  123.791  119.212 
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(Ποσά σε χιλιάδες €) Τακτικό 
Αποθεματικό

Ειδικά & 
Έκτακτα 

Αποθεματικά

Αφορολόγητα 
& Φορολ. Κατά 
Ειδικό Τρόπο 
Αποθεματικά

Αποθεματικό 
Αναπρ. 
Παγίων

Αποθεματικό 
Χρηματο-

οικονομικών 
μέσων

Αποθεματικό δικ. 
προαίρ. αγοράς 

μετοχών από 
προσωπ.

Αποθεματικό 
Αναλογιστικών 
Κερδών/Ζημιών

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 
2015, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει 
δημοσίευσης-

19.541 8.542  76.120  221 (2.575)  1.225  (1.089) 101.984

Μεταφορά σε αποθεματικά 222 (3) (946) 51 2.977 -  - 2.300

Μεταβολή Κεφαλαίων από Πώληση 
θυγατρικής - 1 - - - - - 1

Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών -  - 12 -  (782) - - (770)

Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά 
Κέρδη /(Ζημίες) - - - - - -  119  119 

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) - - - - - - (767) (767)

Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις 
Ταμιακών Ροών - - - - 688 - - 688

Υπόλοιπο τέλους  31/12/2015  19.763  8.540  75.186  271 309  1.225 (1.737)  103.557 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 
2016, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει 
δημοσίευσης-

 19.763  8.540  75.186  271 309  1.225 (1.737)  103.557 

Μεταφορά σε αποθεματικά  157 4 2.360  (51)  (1.615) - - 856

Συν/κές διαφορές από μετατροπή 
Οικ.Καταστάσεων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων

-  218 - - - - 11  229 

Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών - -  - - 352 - - 352

Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά 
Κέρδη /(Ζημίες) - - - - - - 154  154 

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) - - - - - - (419) (419)

Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις 
Ταμιακών Ροών - - - -  (102) - -  (102) 

Υπόλοιπο τέλους  31/12/2016  19.920  8.762 77.546  221  (1.056)  1.225 (1.991)  104.627 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) Τακτικό 
Αποθεματικό

Ειδικά & Έκτακτα 
Αποθεματικά

Αφορολόγητα 
& Φορολ. Κατά 
Ειδικό Τρόπο 
Αποθεματικά

Αποθεματικό 
Αναπρ. Παγίων

Αποθεματικό δικ. 
προαίρ. αγοράς 

μετοχών από 
προσωπ.

Αποθεματικό 
Αναλογιστικών 
Κερδών/Ζημιών

Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2015, 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει δημοσίευσης-  55.572 16.989 (70.446)  172 1.298 (99) 3.486

Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη 
/(Ζημίες) - - - - - (4) (4)

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) - - - -  - 14 14

Υπόλοιπο τέλους  31/12/2015  55.572 16.989 (70.446)  172 1.298 (89)  3.496 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016, 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει δημοσίευσης-  55.572  16.989 (70.446)  172  1.298 (89)  3.486 

Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη 
/(Ζημίες) - - - - - 2 2

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες) - - - - -  (6)  (6) 

Υπόλοιπο τέλους  31/12/2016  55.572  16.989 (70.446)  172  1.298 (93)  3.492 

4.14.2 Λοιπά Αποθεματικά

Τα αποθεματικά που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

Η πλειοψηφία των ανωτέρω αποθεματικών προέρχεται από τη Μητρική Εταιρεία του Ομίλου. Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομο-
θεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης, να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει το 
ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της ζωής της εταιρείας απαγορεύεται η διανομή του τακτικού 
αποθεματικού. 

Τα αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων αφορούν μη διανεμηθέντα κέρδη τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει 
ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόμων (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη για το σχηματισμό τους). Τα αποθεματικά 
αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο επενδύσεις και δεν διανέμονται. 

Τα αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα και τα αποθεματικά φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο αφορούν έσοδα από 
τόκους και πωλήσεις συμμετοχών εισηγμένων και μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών και τα οποία είναι μη φορολογήσιμα ή έχει 
γίνει παρακράτηση φόρου στην πηγή. Πέραν των τυχόν προπληρωθέντων φόρων τα αποθεματικά αυτά υπόκεινται σε φορολόγηση στην 
περίπτωση διανομής τους. 
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ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

31/12/2016 31/12/2015

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Προγράμματα 
καθορισμένων 

εισφορών

Προγράμματα 
καθορισμένων 

παροχών

Σύνολο Προγράμματα 
καθορισμένων 

εισφορών

Προγράμματα 
καθορισμένων 

παροχών
Σύνολο

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  322 -  322  308  -  308 

Χρηματοοικονομικό κόστος  336  142  478  406  187  594 

Αναμενόμενη απόδοση περιουσιακών 
στοιχείων του προγράμματος - (103) (103)  - (130) (130)

Κόστος προϋπηρεσίας  - -  -  -  -  - 

Ζημιές από περικοπές  -  -  -  -  -  - 

Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημιές 
που καταχωρήθηκαν στην περίοδο (31)  - (31)  48  -  48 

Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών  383  18  401  356  74  430 

Ποσό που επιβάρυνε την κατάσταση 
αποτελεσμάτων  1.011  56  1.067  1.118  132  1.250 

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες που 
επιβαρύνουν την κατάσταση συνολικών 
εσόδων

 501 (77)  424  482  288  770 

Ποσό που επιβάρυνε την κατάσταση 
συνολικών εσόδων  501 (77)  424  482  288  770 

Αναμενόμενη απόδοση των 
περιουσιακών στοιχείων του 
προγράμματος

 -  103  103  -  130  130 

Αναλογιστικά κέρδη των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράμματος  -  142  142  - (135) (135)

Πραγματοποιηθείσα απόδοση 
των περιουσιακών στοιχείων του 
προγράμματος

 -  245  245  - (5) (5)

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

Προγράμματα καθορισμένων 
εισφορών

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  34  31 

Χρηματοοικονομικό κόστος  13  17 

Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών  -  35 

Ποσό που επιβάρυνε την κατάσταση αποτελεσμάτων  47  83 

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες που επιβαρύνουν την κατάσταση συνολικών εσόδων  6 (14)

Ποσό που επιβάρυνε την κατάσταση συνολικών εσόδων  6 (14)

4.15 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού

Η παρούσα αξία της υποχρέωσης για τον  Όμιλο Μυτιληναίος κατά την λήξη της χρήσης 2016 είναι 18.583χιλ€  και η αντίστοιχη 
για το 2015 είναι 18.734χιλ€ .
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ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

31/12/2016 31/12/2015

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Προγράμματα 
καθορισμένων 

εισφορών

Προγράμματα 
καθορισμένων 

παροχών
Σύνολο

Προγράμματα 
καθορισμένων 

εισφορών

Προγράμματα 
καθορισμένων 

παροχών
Σύνολο

Υπόλοιπο έναρξης  16.819  1.915  18.734  16.254  2.306  18.560 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  322  -  322  308  -  308 

Χρηματοοικονομικό κόστος  336  142  478  406  187  594 

Εισφορές εργοδότη  - (1.126) (1.126) - (810) (810)

Υποχρεώσεις που εξαλείφθηκαν με 
τακτοποιήσεις  3  -  3  74  74  148 

Aναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές  500 (77)  423  482  288  770 

Αποτελέσματα Διακανονισμών  383  18  401  281  -  281 

Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράμματος  - (103) (103)  - (130) (130)

Παροχές πληρωθείσες (548)  - (548) (987)  - (987)

Συναλλαγματικές Διαφορές από προγράμματα 
εξωτερικού (1)  - (1)  -  -  - 

Υπόλοιπο τέλους  17.815  768  18.583  16.819  1.915  18.734 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

31/12/2016 31/12/2015

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Προγράμματα 
καθορισμένων 

εισφορών

Προγράμματα 
καθορισμένων 

παροχών
Σύνολο

Προγράμματα 
καθορισμένων 

εισφορών

Προγράμματα 
καθορισμένων 

παροχών
Σύνολο

Υπόλοιπο έναρξης  657  -  657  664  -  664 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  34  -  34  31  -  31 

Χρηματοοικονομικό κόστος  13  -  13  17  -  17 

Aναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές  6  -  6 (14)  - (14)

Αποτελέσματα Διακανονισμών  -  -  -  35  -  35 

Παροχές πληρωθείσες  -  -  - (76)  - (76)

Συναλλαγματικές Διαφορές από προγράμματα 
εξωτερικού  -  -  -  1  -  1 

Υπόλοιπο τέλους  710  -  710  657  -  657 

Η παρούσα αξία της υποχρέωσης για την μητρική εταιρεία, κατά την λήξη της χρήσης 2016 είναι 710 χιλ€  και η αντίστοιχη για το 2015 
είναι 657 χιλ€.

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

31/12/2016 31/12/2015

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,80% 2,00%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2,00% 2,00%

Πληθωρισμός 2,00% 2,00%
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4.16 Προβλέψεις

Οι προβλέψεις που αφορούν τον Όμιλο και την Εταιρεία αναγνωρίζο-
νται εφ’ όσον υπάρχουν παρούσες νομικές ή τεκμαρτές υποχρεώσεις 
ως συνέπεια παλαιότερων γεγονότων, εφ’ όσον υπάρχει πιθανότητα 
εκκαθάρισης τους μέσω εκροών πόρων, και εφ’ όσον η υποχρέωση 
του ποσού μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Πιο συγκεκριμένα, ανα-
γνωρίζονται 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 ημερομη-
νία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να 
αντανακλούν την παρούσα αξία των εξόδων που θα απαιτηθούν για 
την αποκατάσταση των τοποθεσιών εκσκαφής και εξόρυξης. Ενδεχό-
μενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις 
αλλά γνωστοποιούνται εφόσον υπάρχει πιθανότητα εισροής οικονο-
μικών οφελών.

Περιβαλλοντική Αποκατάσταση. Αντιπροσωπεύ-
ει την παρούσα αξία της εκτιμώμενης δαπάνης για 
αποκατάσταση των λατομείων μετά από την παύση 
της λειτουργίας τους καθώς και άλλων παρόμοιων 
υποχρεώσεων.
   
Φορολογικές Υποχρεώσεις. Αφορά πρόβλεψη 
για την κάλυψη μελλοντικών διαφορών από φορο-
λογικούς ελέγχους.
 
Λοιπές Προβλέψεις. Αφορά προβλέψεις για διά-
φορους κινδύνους κανένας από τους οποίους δεν 
είναι σημαντικός για τον Όμιλο καθώς και για ενδε-
χόμενες υποχρεώσεις που απορρέουν από παρού-
σες δεσμεύσεις.

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

(Ποσά σε χιλιάδες €) Περιβαλλοντική 
αποκατάσταση

Φορολογικές 
υποχρεώσεις Λοιπές Σύνολο

1/1/2015  408  2.437  12.667  15.512 

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως  1.039 (9)  1.552  2.582 

Συναλλαγματικές διαφορές  -  1  -  1 

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως (179) (1.114) (1.310) (2.603)

31/12/2015  1.269  1.315  12.909  15.492 

Μακροπρόθεσμες  1.269  1.315  12.208  14.791 

Βραχυπρόθεσμες  -  -  701  701 

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως  -  -  1.029  1.029 

Συναλλαγματικές διαφορές  -  -  1  1 

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως (170)  - (2.422) (2.592)

31/12/2016  1.099  1.315  11.517  13.930 

Μακροπρόθεσμες  1.099  1.315  11.499  13.913 

Βραχυπρόθεσμες  -  -  18  18 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες € ) Περιβαλλοντική 
αποκατάσταση

Φορολογικές 
υποχρεώσεις Λοιπές Σύνολο

1/1/2015  -  1.102  266  1.368 

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως  -  -  683  683 

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως  - (1.100)  - (1.100)

31/12/2015  -  2  949  951 

Μακροπρόθεσμες  -  2  266  268 

Βραχυπρόθεσμες  -  -  683  683 

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως  -  - (683) (683)

31/12/2016  -  2  266  268 

Μακροπρόθεσμες  -  2  266  268 
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4.17 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

4.18 Κόστος πωληθέντων

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - 
Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Έξοδο φόρου που αναλογεί στην περίοδο  629  22.326  -  - 

Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου (7) (7)  -  - 

Υποχρεώσεις από Φόρους  18.901  14.472  485  349 

Σύνολο  19.524  36.791  485  349 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - 
Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Συνταξιοδοτικές παροχές  530  714  -  - 

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους  57.807  56.330  -  - 

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο  483.825  704.121  6.876  13.501 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  131.618  96.738  -  - 

Παροχές τρίτων  245.555  174.679  -  - 

Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης παγίων  3.756  3.476  -  - 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων  3.886  5.013  -  - 

Φόροι και τέλη  21.721  22.252  -  - 

Διαφήμιση  375  345  -  - 

Λοιπά διάφορα έξοδα  28.653  34.319  -  - 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων  63.974  54.654  -  - 

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων  5.033  4.764  -  - 

Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων ενσωματωμενες στο κόστος (1.049) (1.051) -  - 

Σύνολο  1.045.684  1.156.353  6.876  13.501 
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4.19  Έξοδα διοίκησης / διάθεσης

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - 
Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Έξοδα διάθεσης

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους  830  925  -  - 

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο  1  1  -  - 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  4.316  863  -  - 

Παροχές τρίτων  516  260  -  - 

Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης παγίων  6  7  -  - 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων  32  64  -  - 

Φόροι και τέλη  867  338  -  - 

Διαφήμιση  3.182  117 -  - 

Λοιπά διάφορα έξοδα  1.210  997  -  - 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων  11  11  -  - 

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων  12  12  -  - 

Σύνολο  10.982  3.596  -  - 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - 
Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Έξοδα διοίκησης

Συνταξιοδοτικές παροχές  11  73  -  - 

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους  15.550  15.494  5.031  5.659 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  24.750  24.942  4.176  4.125 

Παροχές τρίτων  4.312  4.555  360  364 

Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης παγίων  652  754  147  154 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων  2.484  2.336  375  342 

Φόροι και τέλη  607  529  130  117 

Διαφήμιση  841  3.194  465  364 

Λοιπά διάφορα έξοδα  9.035  6.260  1.306  1.098 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων  4.685  1.040  308  312 

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων  1.805  1.116  46  33 

Σύνολο  64.732  60.294  12.343  12.566 
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ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - 
Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων  1.146  690  -  - 

Έσοδα από Επιδοτήσεις  246  683  8  1 

Αποζημιώσεις  3.169  72  -  - 

Κέρδη Συναλλαγματικών Διαφορών  31.573  30.218  -  - 

Έσοδα από Ενοίκια  675  676  78  110 

Λειτουργικά Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών  2.358  1.714  16.341  12.041 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες Προβλέψεις  2  1.151  -  1.140 

Κέρδη από πώληση παγίων  93  14  6  - 

Λοιπά  1.796  822  552  394 

Σύνολο  41.060  36.038  16.985  13.687 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης

Ζημιές συναλλαγματικών διαφορών  15.141  19.292  529  2.738 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων  267  136  -  124 

Ζημιά από πώληση παγίων  38  184  3  - 

Λοιπά έξοδα παροχής υπηρεσιών  510  2.844  43  770 

Λοιποί φόροι  902  1.211  11  21 

Αποζημιώσεις  457  615  450  - 

Σύνολο  17.317  24.283  1.036  3.653 

4.20 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης

Για τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών στα έτη 2016 και 2015 και τις επιπτώσεις αυτών στα αποτελέσματα παρατίθεται αναλυ-
τικές επεξηγήσεις στην Έκθεση του Δ.Σ. σελ 15 για τη διαχείριση κινδύνων.

4.21 Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα  

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - 
Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

Τραπεζικές καταθέσεις  252  1.770  1  4 

Πελατών  1.356  1.230  -  - 

Χορηγηθέντων Δανείων σε συνδεδεμένα μέρη  -  -  340  48 

Λοιπά  100  6  - -

Τόκοι Προεξόφλησης Απαιτήσεων  1.260  -  -  - 

Σύνολο  2.968  3.005  341  52 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

Προεξόφληση Υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία  22  22  -  - 

Τραπεζικά δάνεια  43.369  45.145  1.278  7.095 

Χρεωστικοί Τόκοι Έντοκων Προκαταβολών  189  -  -  - 

Χορηγηθέντα Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη  -  -  6.584  7.214 

Προμήθειες Εγγυητικών Επιστολών  8.088  9.120  -  - 

Ανταλλαγή επιτοκίων IRS  1.171  -  -  - 

Factoring  3.057  2.072  -  - 

Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα  1.997  4.214  92  1.132 

Τόκοι Εμπορικών Συναλλαγών  1.366  4.026  -  - 

Τόκοι Προεξόφλησης Υποχρεώσεων  601  -  -  - 

Σύνολο  59.860  64.598  7.954  15.441 
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ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - 
Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

Τραπεζικές καταθέσεις  252  1.770  1  4 

Πελατών  1.356  1.230  -  - 

Χορηγηθέντων Δανείων σε συνδεδεμένα μέρη  -  -  340  48 

Λοιπά  100  6  - -

Τόκοι Προεξόφλησης Απαιτήσεων  1.260  -  -  - 

Σύνολο  2.968  3.005  341  52 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

Προεξόφληση Υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία  22  22  -  - 

Τραπεζικά δάνεια  43.369  45.145  1.278  7.095 

Χρεωστικοί Τόκοι Έντοκων Προκαταβολών  189  -  -  - 

Χορηγηθέντα Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη  -  -  6.584  7.214 

Προμήθειες Εγγυητικών Επιστολών  8.088  9.120  -  - 

Ανταλλαγή επιτοκίων IRS  1.171  -  -  - 

Factoring  3.057  2.072  -  - 

Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα  1.997  4.214  92  1.132 

Τόκοι Εμπορικών Συναλλαγών  1.366  4.026  -  - 

Τόκοι Προεξόφλησης Υποχρεώσεων  601  -  -  - 

Σύνολο  59.860  64.598  7.954  15.441 

4.22 Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - 
Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα

Παράγωγα που δεν θεωρούνται αντισταθμίσεις (188) (1.238)  -  - 

Κέρδη/ (Ζημιές) εύλογης αξίας λοιπών χρη/κών στοιχείων μέσω 
αποτελεσμάτων (6.445)  1.348 (82)  80 

Κέρδη από πώληση συμμετοχής σε θυγατρική  - (22)  -  - 

Κέρδη/ (Ζημιές) από την πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων  - (4.191)  -  29 

Έσοδα από μερίσματα  -  -  4.617  16.080 

Λοιπά  124  43  - -

Σύνολο (6.509) (4.061)  4.536  16.189 

4.23 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. 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - 
Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Φόρος χρήσης  391  22.163  - -

Φόρος προηγούμενων χρήσεων  30  1.164  -  760 

Αναβαλλόμενος φόρος  4.309  4.008  553 (2.194)

Έκτακτη Φορολογική Εισφορά  52  102  -  - 

Λοιποί Φόροι  16.624  941  -  - 

Σύνολο  21.407  28.379  553 (1.434)

Κέρδη προ φόρων  85.276  108.791  539 (1.705)

Συντελεστής Φόρου  0,29  0,29  0,29 -

Φόρος υπολογ. βάσει του θεσπισμένου φορολογικού 
συντελεστή  24.730  31.549  156 -

Επανεκτίμηση αναβαλλόμενου φόρου - Αλλαγή φορολογικού 
συντελεστή  3 (744)  - (1.741)

Διαφορά συντελεστή φορολογίας θυγατρικών εξωτερικού (3.201) (4.428)  -  - 

Αφορολόγητα Εισοδήματα (11.377) (11.419)  -  - 

Μη Εκπιπτώμενες Δαπάνες  11.681  13.350  -  - 

Φόροι τέλη Ακίνητης Περιουσίας  1.025  941  -  - 

Λοιποί ενδεχόμενοι φόροι  93  68  -  - 

Φόροι προηγ. Χρήσεων (αποθεματικών τεχν επιχ. & λοιπές 
διαφορές φόρου) (8.474)  2.138  -  760 

Έκτακτη Φορολογική Εισφορά  52  104  -  - 

Μη αναγνώριση αναβαλ. φορολ. απαιτ. επι μεταφ. φορολ. ζημιών  1.370  -  -  - 

Λοιπά  5.504 (3.180)  397 (452)

Πραγματική Φορολογική Επιβάρυνση  21.407  28.379  553 (1.434)
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Με αφετηρία τη χρήση 2011 και σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, οι εταιρείες του Ομίλου των οποίων οι Οικονο-
μικές Καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, υπό-
κεινται και σε φορολογικό έλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο και λαμβάνουν ετήσια Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης. 
Για να θεωρηθεί η χρήση περαιωμένη, πρέπει να ισχύσουν τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011.

Για τη χρήση 2012 και 2013 οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο σύμφωνα με τα ανωτέρω, έλαβαν εντός 
του 2013 και 2014 αντίστοιχα Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές.

Για τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2014, οι εταιρείες του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είχαν υπαχθεί στον φορο-
λογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013 όπως έχει 
τροποποιηθεί με το Ν.4262/2014 . Ο εν λόγω φορολογικός έλεγχος ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015 και χορηγήθηκαν 
τα σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά από τους νόμιμους ελεγκτές. 

Για τη χρήση 2015, ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται ήδη από τους νόμιμους ελεγκτές και δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντική δια-
φοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Για τη χρήση 2016 ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν αναμένεται κατά την 
ολοκλήρωσή του να προκύψουν διαφορές με ουσιώδη διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που αποτυπώνονται στις οικονομι-
κές καταστάσεις. Σύμφωνα με την πρόσφατη σχετική νομοθεσία, ο έλεγχος και η έκδοση των φορολογικών πιστοποιητικών, ισχύει για τις 
χρήσεις 2016 και εφεξής, σε προαιρετική βάση.

Εντός του 2016 ξεκίνησε φορολογικός έλεγχος ,από τις Αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Οικονομικών  έλεγχος για την  θυγατρική εται-
ρεία  ΜΕΤΚΑ Α.Ε για τις χρήσεις 2009-2010 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος  έτους.  Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά 
ότι οι πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που  θα προκύψουν δεν θα υπερβαίνουν την ήδη σχηματισθείσα πρόβλεψη.

Τέλος, ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος, από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Οικονομικών,  της μητρικής εταιρείας Μυτιληναί-
ος Α.Ε. για τις χρήσεις 2007-2010. Οι φορολογικές διαφορές που προέκυψαν ανήλθαν σε €760 χιλ. 

4.24 Κέρδη ανά μετοχή

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με το μέσο σταθμικό αριθμό των κοινών μετοχών.  

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής  34.166  47.548 (14) (271)

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών  116.916  116.916  116.916  116.916 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή  0,2922  0,4067 (0,0001) (0,0023)

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες (Σύνολο)

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής  36.795  52.261 (14) (271)

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών  116.916  116.916  116.916  116.916 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή  0,3147  0,4470 (0,0001) (0,0023)

Διακοπείσες δραστηριότητες (Σύνολο)

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής (2.630) (4.713)

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών  116.916  116.916 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (0,0225) (0,0403)
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4.25 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη Περιόδου  63.869  80.412 (14) (271)

Προσαρμογή για:

Φόρο  21.407  28.379  553 (1.434)

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων  68.506  55.714  308  312 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων  7.046  6.098  46  33 

Απομειώσεις  279  42  75  42 

Προβλέψεις (619)  147  -  683 

Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων (84) (1.198)  - (1.140)

(Κέρδη)/ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων (55)  174 (3)  - 

(Κέρδη)/ζημιές από πώληση μεριδίου θυγατρικής  43 (48)  -  - 

(Κέρδη)/ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρημ/κών στοιχείων 
σε εύλογη αξία μέσω αποτ.  4.596 (1.694)  82 (109)

Κέρδη από από πώληση χρημ/κών στοιχείων σε εύλογη 
αξία μέσω αποτελεσμάτων  -  4.267  -  - 

Εσοδα τόκων (2.968) (3.005) (341) (52)

Εξοδα τόκων  51.422  54.563  7.954  15.441 

Έσοδα από μερίσματα  -  - (4.617) (16.080)

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων - Παραχωρηθέντων 
Δικαιωμάτων (2.195) (1.741)  -  - 

Μερίδιο αποτελέσματος σε συνδεδεμένες εταιρείες (383) (197)  -  - 

Συναλλαγματικά κέρδη / (ζημιές) (8.628) (3.763)  529  2.889 

Λοιπές Διαφορές  - (508)  -  - 

 138.366  137.230  4.585  584 

Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (33.761) (81.131)  11 -

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (105.538) (86.023) (4.230)  10.657 

Αύξηση / (μείωση) λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος 
ενεργητικού  4.284 (1.661)  -  - 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων  46.435 (40.677) (6.450) (15.800)

Εκροή προβλέψεων (683) (23) (683)  - 

Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω 
συνταξιοδότησης (529) (591)  - (6)

(89.792) (210.107) (11.352) (5.150)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  112.443  7.535 (6.781) (4.837)

*Αναταξινόμηση ταμειακών ροών σημείωση 3.9 
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4.26 Διακοπτόμενες Δραστηριότητες

Ο Όμιλος το 2009, εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις», 
παρουσιάζε χωριστά τα περιουσιακά στοιχεία καθώς και τις υποχρεώσεις της θυγατρική εταιρείας SOMETRA S.A., για την οποία αποφα-
σίστηκε στις 26 Ιανουαρίου 2009 η προσωρινή αναστολή της παραγωγικής δραστηριότητας του εργοστασίου παραγωγής Ψευδάργυρου 
– Μολύβδου στη Ρουμανία, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζει χωριστά και το αποτέλεσμα από τη διακοπείσα δραστηριότητα στην ενοποιημένη 
κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου. Δεδομένων των τότε παγκόσμιων οικονομικών συγκυριών, δεν κατέστησαν δυνατά εναλλακτικά 
σενάρια για τη μελλοντική αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής εταιρείας. 

Συνακόλουθα από το 2011, εφαρμόζοντας την παραγραφό 13 του ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση & 
Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις», η δραστηριότητα του Ψευδάργυρου – Μολύβδου («SOMETRA S.A.») δεν θεωρείτο πλέον περιουσιακό στοι-
χείο κατεχόμενο προς πώληση αλλά προς εγκατάλειψη και τα περιουσιακά στοιχεία της δραστηριότητας επανήλθαν στις συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να εμφανίζεται χωριστά το αποτέλεσμα από τη διακοπείσα δραστηριότητα στην ενοποιημένη 
κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου.

Την 31/12/2015 η θυγατρική εταιρεία SOMETRA S.A., εισέφερε μέσω απόσχισης τον κλάδο παραγωγής ψευδαργύρου και Μολύβδου 
καθώς και των υποπροϊόντων τους στην νεοϊδρυθείσα για τον σκοπό αυτό θυγατρική της εταιρεία Reycom Recycling (REYCOM). Ο εν 
λόγω μετασχηματισμός πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης που επιχειρεί ο Όμιλος αναφορικά με τη διακοπείσα δρα-
στηριότητα Ψευδαργύρου και Μολύβδου και συγκεκριμένα στα πλαίσια της πρόθεσής του να αναπτύξει τη δραστηριότητα ανακύκλωσης 
υπολειμμάτων μεταλλουργικής κατεργασίας με στόχο την παραγωγή οξειδίων ψευδαργύρου(Zn) και Μολύβδου(Pb).

(Ποσά σε χιλιάδες €) 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

Πωλήσεις  4.042  4.004 

Κόστος Πωληθέντων (4.920) (5.577)

Μικτό κέρδος (878) (1.572)

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  294  1.387 

Έξοδα διάθεσης (211) (558)

Έξοδα διοίκησης (1.681) (2.134)

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (109) (1.799)

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων (2.584) (4.675)

Χρηματοοικονομικά Έξοδα (45) (38)

Κέρδη προ φόρων (2.630) (4.713)

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους (2.630) (4.713)

4.27 Εμπράγματες Εξασφαλίσεις

Υφίστανται εμπράγματες εξασφαλίσεις επί των ακινήτων του Ομίλου ύψους 733,32 εκ € και λοιπές εμπράγματες εξασφαλίσεις ύψους 168 
εκ € για εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού.

4.28 Δεσμεύσεις

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

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015

Δεσμεύσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια

Ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων  1.040.347  1.190.714 

Χορηγηθείσες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης  302.214  351.041 

Σύνολο  1.342.561  1.541.755 
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4.29 Λειτουργικές Μισθώσεις  

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

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Έως 1 έτος  4.396  3.380  315  292 

Από 1-5 έτη  15.821  11.824  1.131  1.014 

> 5 έτη  9.211  12.733  29  332 

Σύνολο Λειτουργικών Μισθώσεων  29.427  27.936  1.475  1.639 

4.30  Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 
Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης 
χρηματοοικονομικών κινδύνων

Οι δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν πολλαπλούς χρημα-
τοοικονομικούς κινδύνους συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων 
συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, διακυμάνσεων των τιμών 
της αγοράς, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το 
πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου, στοχεύει στον περι-
ορισμό ενδεχόμενης αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά 
αποτελέσματά του, που είναι δυνατό να προκύψει  από την αδυναμία 
πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τις διακυμάνσεις 
στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων. 

Οι βασικές πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων καθορίζονται από 
τη Διοίκηση του Ομίλου. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμό-
ζεται από το τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων του Ομίλου (Corporate 
Treasury Department), το οποίο δρα ως ένα κέντρο υπηρεσιών που 
λειτουργεί στα πλαίσια συγκεκριμένων κατευθύνσεων εγκεκριμένων 
από τη Διοίκηση. 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για να 
αντισταθμίσει την έκθεσή του σε συγκεκριμένες κατηγορίες κινδύνων.
 Η Κεντρική υπηρεσία Διαχείρισης Διαθεσίμων αναγνωρίζει, ποσο-
τικοποιεί, διαχειρίζεται και αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς 
κινδύνους που δημιουργούνται από τις κύριες λειτουργικές δραστη-
ριότητες του Ομίλου.

4.30.1 Κίνδυνος αγοράς

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και συνεπώς 
εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο προερχόμενο κυρίως από το 
Δολάριο Αμερικής. Αυτός ο κίνδυνος προκύπτει κυρίως από εμπορι-
κές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καθώς επίσης και από επενδύσεις 
σε επιχειρήσεις του εξωτερικού. Για τη διαχείριση αυτού του επιχει-
ρηματικού 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  χαρακτη-
ρίζονται ως αντισταθμίσεις  συναλλαγματικού κινδύνου συγκεκριμέ-
νων στοιχείων του ενεργητικού, παθητικού ή μελλοντικών εμπορικών 
συναλλαγών.

(ii) Κίνδυνος τιμών εμπορευμάτων

Οι τιμές των εμπορευμάτων οι οποίες καθορίζονται 
κυρίως από τις διεθνείς αγορές και την παγκόσμια 
ζήτηση και προσφορά έχουν ως αποτέλεσμα την 
έκθεση του Ομίλου στον κίνδυνο διακύμανσης των 
σχετικών τιμών. 

Οι τιμές των εμπορευμάτων συνδέονται τόσο με 
μεταβλητές που προσδιορίζουν τα έσοδα (πχ τιμές 
μετάλλων στο LME) όσο και το κόστος (πχ τιμές πε-
τρελαίου) των εταιριών του Ομίλου. Ο Όμιλος από 
τη δραστηριότητα του εκτίθεται στην διακύμανση 
των τιμών Αλουμινίου (AL), Ψευδαργύρου (Zn), Μο-
λύβδου (Pb) καθώς και στις τιμές Πετρελαίου (Fuel 
Oil) σαν στοιχείο του κόστους παραγωγής.

Αναφορικά με τη διακύμανση των τιμών των μετάλ-
λων ο Όμιλος έχει σαν πολιτική την ελαχιστοποίηση 
του κινδύνου κάνοντας χρήση χρηματοοικονομικών 
παραγώγων. 

(iii) Κίνδυνος επιτοκίων

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

Σχετικά με την επίδραση των παραπάνω παραγόντων στα λειτουργικά αποτελέ-
σματα του Ομίλου, στα Ίδια Κεφάλαια αλλά και στην καθαρή του κερδοφορία 
αυτά έχουν ως εξής: 
                                    

LME AL (Αλουμίνιο) $/t + 50 - 50

EBITDA εκ. €  9,6 (9,6)

Καθαρά Αποτελέσματα εκ. €  9,6 (9,6)

Ίδια Κεφάλαια εκ. €  9,6 (9,6)

LME Pb (Μόλυβδος) $/t + 50 (50)

EBITDA εκ. €  0,04 (0,04)

Καθαρά Αποτελέσματα εκ. €  0,04 (0,04)

Ίδια Κεφάλαια εκ. €  0,04 (0,04)

LME Zn (Ψευδάργυρος) $/t + 50 (50)

EBITDA εκ. €  0,05 (0,05)

Καθαρά Αποτελέσματα εκ. €  0,05 (0,05)

Ίδια Κεφάλαια εκ. €  0,05 (0,05)

Ισοτιμία €/$ €/$ - 0,05 + 0,05

EBITDA εκ. €  13,2 (13,2)

Καθαρά Αποτελέσματα εκ. €  13,4 (13,2)

Ίδια Κεφάλαια εκ. €  13,4 (13,4)

Τιμή πετρελαίου $/t - 50 + 50

EBITDA εκ. €  0,4 (0,4)

Καθαρά Αποτελέσματα εκ. €  0,4 (0,4)

Ίδια Κεφάλαια εκ. €  0,4 (0,4)

Τιμή φυσικού αερίου €/MWh - 5 + 5

EBITDA εκ. €  13,0 (13,0)

Καθαρά Αποτελέσματα εκ. €  13,0 (13,0)

Ίδια Κεφάλαια εκ. €  13,0 (13,0)

Τέλος, σε ότι αφορά τον επιτοκιακό κίνδυνο από την ανάλυση ευαισθησίας προ-
κύπτει ότι η αύξηση του επιτοκίου κατά 0,005 προκαλεί αντίστοιχα μείωση στα 
αποτελέσματα προ φόρων και τα Ίδια Κεφάλαια κατά 3,86 εκατ €. 

Η έκθεση του Ομίλου στους κινδύνους τιμών εμπορευμάτων καθώς και η αντί-
στοιχη ευαισθησία μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον όγκο των συναλλαγών 
και τα επίπεδα τιμών. Εν τούτοις, η ανωτέρω ανάλυση θεωρείται αντιπροσωπευ-
τική της έκθεσης του Ομίλου στον κίνδυνο αυτό για τη χρήση του 2016.

4.30.2 Πιστωτικός κίνδυνος

Ο Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστω-
τικού κινδύνου σε κάποια από τα συμβαλλόμενα, με 
αυτήν μέρη. Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα 
ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, παρά-
γωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία και καταθέσεις 
σε τράπεζες και χρηματοοικονομικά ινστιτούτα, 
καθώς και από εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο από 
πελάτες.  

Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, ο Όμιλος 
δεν εκτίθεται θεωρητικά σε σημαντικούς πιστωτι-
κούς κινδύνους καθώς δεδομένης της πολυδιάστα-
της φύσης των λειτουργιών του Ομίλου, δεν υπάρ-
χει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου 
αναφορικά με τις εμπορικές του απαιτήσεις, μιας 
και αυτός διαχωρίζεται σε ένα μεγάλο αριθμό πε-
λατών. Ωστόσο, λόγω των ειδικών συνθηκών που 
επικρατούν τόσο στην Ελλάδα όσο και σε αρκετές 
αγορές της Ευρώπης, ο Όμιλος αφενός παρακο-
λουθεί, σε σταθερή βάση, τις εμπορικές του απαι-
τήσεις ενώ έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση πολιτι-
κών και πρακτικών ώστε να διασφαλίζει την είσπρα-
ξη τους.Ενδεικτικά τέτοιες πολιτικές και πρακτικές 
περιλαμβάνουν την ασφάλιση των πιστώσεων όπου 
είναι εφικτό, την προείσπραξη, σε μεγάλο βαθμό, 
της αξίας των  πωλούμενων προϊόντων, την εξα-
σφάλιση των απαιτήσεων μέσω ενεχυριάσεων σε 
αποθέματα των πελατών και την λήψη εγγυητικών 
επιστολών. 

Για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου 
σε διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα, σε συμβόλαια 
χρηματοοικονομικών παραγώγων καθώς και σε 
άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά προϊό-
ντα, ο Όμιλος θέτει όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε 
κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα και 
συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματο-
πιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθ-
μισης. 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων 
την 31η Δεκεμβρίου 2016 και 2015 για τον Όμιλο  
και την Εταιρεία αναλύεται ως εξής:
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ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες Μη ληξιπρόθεσμες 
και μη απομειωμένες Σύνολο

(Ποσά σε χιλιάδες €) 0-3 μήνες 3-6 μήνες 6-12 μήνες > 1 έτος

Ενηλικίωση Εμπορικών 
Απαιτήσεων

2016  50.589  26.327  5.959  65.013  442.690  590.578 

2015  51.398  15.765  3.301  31.588  367.963  470.014 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

Ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες Μη ληξιπρόθεσμες 
και μη απομειωμένες Σύνολο

(Ποσά σε χιλιάδες €) 0-3 μήνες 3-6 μήνες 6-12 μήνες > 1 έτος

Ενηλικίωση Εμπορικών 
Απαιτήσεων

2016 -  205  -  59  -  264 

2015  -  85  -  -  -  85 

4.30.3 Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της δραστηριότητας και της ανάπτυξής του Ομί-
λου. Οι σχετικές ανάγκες ρευστότητας γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέσω προσεκτικής παρακολούθησης των χρεών των 
μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. 

Η αρνητική διαφορά μεταξύ Κυκλοφορούντος Ενεργητικού και Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων που εμφανίζει κατά την 
31/12/2016 η μητρική εταιρεία, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ύπαρξη ενδο-ομιλικών υποχρεώσεων. Ταυτόχρονα, η θετική 
διαφορά μεταξύ Κυκλοφορούντος Ενεργητικού και Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων που εμφανίζει κατά την 31/12/2016 ο 
Όμιλος εξασφαλίζει  την επαρκή χρηματοδότηση της μητρικής Εταιρείας.

Ο Όμιλος διασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει τις βρα-
χυπρόθεσμες επιχειρηματικές ανάγκες, κατόπιν υπολογισμού των  ταμειακών εισροών που προκύπτουν από τη λειτουργία του 
καθώς και των μετρητών και ισοδύναμων μετρητών τα οποία τηρεί. Τα κεφάλαια για τις μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας 
εξασφαλίζονται πρόσθετα από ένα επαρκές ποσό δανειακών κεφαλαίων και την δυνατότητα να πωληθούν μακροπρόθεσμα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία. 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2016 και 2015 για τον Όμιλο  και την Εταιρεία ανα-
λύεται ως εξής:
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ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 
(Ποσά σε χιλιάδες €) 
2016

εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 
5 έτη Σύνολο

Μακροπρόθεσμα δάνεια  -  -  387.272  41.378  428.650 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια  75.862  143.150  -  -  219.012 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  339.426  36.273  32.733  -  408.431 

Λοιπές Υποχρεώσεις (195.017)  248.174  568  -  53.725 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πληρωτέες στην 
Επόμενη Χρήση  33.189  135.324  -  -  168.513 

Σύνολο  253.460  562.921  420.573  41.378  1.278.332 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 
(Ποσά σε χιλιάδες €) 
2015

εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 
5 έτη Σύνολο

Μακροπρόθεσμα δάνεια  -  -  366.787  56.255  423.043 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια  41.583  104.105  1.251  526  147.465 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  301.744  16.273  62.609  -  380.627 

Λοιπές Υποχρεώσεις (296.205)  362.073  850  -  66.718 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πληρωτέες στην 
Επόμενη Χρήση  29.910  134.248  -  -  164.158 

Σύνολο  77.031  637.034  411.163  56.782  1.182.010 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 
(Ποσά σε χιλιάδες €) 
2016

εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 
5 έτη Σύνολο

Μακροπρόθεσμα δάνεια  -  -  5.250  -  5.250 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια  -  15.363  -  -  15.363 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  17.403  198  -  -  17.601 

Λοιπές Υποχρεώσεις  123.223  -  568  -  123.791 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πληρωτέες στην 
Επόμενη Χρήση  500  2.968  -  -  3.468 

Σύνολο  141.126  18.529  5.818  -  165.473 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 
(Ποσά σε χιλιάδες €) 
2015

εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 
5 έτη Σύνολο

Μακροπρόθεσμα δάνεια  -  -  17.245  -  17.245 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  4.411  -  13.583  -  17.994 

Λοιπές Υποχρεώσεις  2.299  116.913  -  -  119.212 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πληρωτέες στην 
Επόμενη Χρήση  3.450  3.680 -  -  7.130 

Σύνολο  10.160  137.838  13.583  -  161.581 

Σημειώνεται ότι στον παραπάνω πίνακα δεν περιλαμβάνονται υποχρεώσεις σε πελάτες από την εκτέλεση τεχνικών έργων καθώς η ενηλι-
κίωση του ποσού αυτού δεν μπορεί να εκτιμηθεί. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται οι προκαταβολές πελατών, οι υποχρεώσεις από κατασκευ-
αστικά συμβόλαια καθώς και οι προβλέψεις και τα δεδουλευμένα έξοδα.
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Επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα

Οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνταν για περίπου πέντε μήνες, μεταξύ της Ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμών, 
δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε επίτευξη συμφωνίας των δυο πλευρών μέχρι και την ημερομηνία λήξης της παράτασης του 
προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας (30/6/2015). Απόρροια της πορείας και κατάληξης των εν λόγω διαπραγματεύ-
σεων ήταν μια συνεχιζόμενη και διαρκώς εντεινόμενη εκροή κεφαλαίων από τις Ελληνικές Τράπεζες η οποία, σε συνδυασμό 
με την παύση παροχής περαιτέρω ρευστότητας προς το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα μέσω του έκτακτου μηχανισμού ρευστό-
τητας (ELA) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB), οδήγησε στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 28ης 
Ιουνίου 2015, σύμφωνα με την οποία κηρύχτηκε τραπεζική αργία και επιβλήθηκαν περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων (Capital 
Controls). Με νέα ΠΝΠ της 18ης Ιουλίου 2015, αποφασίστηκε η παύση της τραπεζικής αργίας αλλά παρέμειναν, έστω και με 
θετικές διαφοροποιήσεις, οι περιορισμοί στην κίνηση των κεφαλαίων. 

Ο Όμιλος παρακολουθούσε και συνεχίζει να παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή τις εν λόγω εξελίξεις, λαμβάνοντας κάθε ανα-
γκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Έχοντας ως πρακτικό 
και ουσιαστικό πλεονέκτημα τη διεθνή δραστηριοποίηση και τον εξαγωγικό του προσανατολισμό, ο Όμιλος καταφέρνει να αντα-
ποκρίνεται με επιτυχία στις δυσκολίες που υφίστανται, στηρίζοντας τη ρευστότητα του εγχώριου συστήματος και συνεχίζοντας 
απρόσκοπτα και ομαλά τη λειτουργία του σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης. 

4.31 Επιμετρήσεις Εύλογης αξίας

Ο Όμιλος υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση σε Εύλογες Αξίες».  Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώ-
σεων που παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης και τα οποία επιμετρούνται στην εύλογη αξία, ομαδοποιούνται 
βάσει μια ιεραρχίας εύλογης αξίας τριών επιπέδων. Τα τρία αυτά επίπεδα εξαρτώνται ανάλογα με το πώς καθορίζονται οι 
σημαντικές παράμετροι επιμέτρησής του. Ως αποτέλεσμα τα τρία αυτά επίπεδα έχουν ως εξής:

- Επίπεδο 1: Τιμές διαπραγμάτευσης σε μια ενεργό αγορά
- Επίπεδο 2: Τιμές, από μοντέλα αποτίμησης που βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς, εκτός από τιμές
  μιας ενεργούς αγοράς που περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1
- Επίπεδο 3: Τιμές από μοντέλα αποτίμησης που δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα τρία Επίπεδα κατηγοριοποίησης των χρηματοοικονομικών στοιχείων  ενεργητικού και 
υποχρεώσεων του Ομίλου που επιμετρώνται στην εύλογη αξία την 31.12.2016 και 31.12.2015: 
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ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

(Ποσά σε χιλιάδες  €) 31/12/2016 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα

σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων

            Μετοχές  900  900  -  - 

            Ομόλογα Τραπεζών  59  59  -  - 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού Διαθέσιμα Προς Πώληση  169  124  8  37 

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Για Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών  491  -  491  - 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού  1.618  1.082  499  37 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων

Συμβάσεις Ανταλλαγής Επιτοκίων (Swaps)  2.660  -  2.660  - 

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Για Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών (Forward)  13  -  13  - 

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων  3.111  -  3.111  - 

Συμβόλαια Προαίρεσης Εμπορευμάτων  4.094  -  4.094  - 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων  9.878  -  9.878  - 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

(Ποσά σε χιλιάδες  €) 31/12/2015 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα

σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων

            Μετοχές  1.020  1.020  -  - 

            Ομόλογα Τραπεζών  57  57  -  - 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού Διαθέσιμα Προς Πώληση  2.253  2.132  8  112 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού  3.330  3.209  9  112 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων

Συμβάσεις Ανταλλαγής Επιτοκίων (Swaps)  3.198  -  3.198  - 

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Για Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών (Forward)  1  -  1  - 

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (Forward) (11)  - (11)  - 

Δικαίωμα Προαίρεσης Για Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών  205  -  205  - 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων  3.392  -  3.392  - 
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ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες  €) 31/12/2016 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα

σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων

            Μετοχές  10  10 - -

            Ομόλογα Τραπεζών  59  59  - -

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού Διαθέσιμα Προς Πώληση  37  - -  37 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού  105  69 -  37 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες  €) 31/12/2015 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα

σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων

            Μετοχές  93  93  -  - 

            Ομόλογα Τραπεζών  57  57  -  - 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού Διαθέσιμα Προς Πώληση  112 -  -  112 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού  262  150  -  112 

Εντός της χρήσης 2016 δεν προέκυψε καμία μεταφορά μεταξύ των επιπέδων 1 και 2.

4.32 Διαχείριση κεφαλαίου

Στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου του Ομίλου είναι η απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του και 
η επίτευξη των αναπτυξιακών του σχεδίων σε συνδυασμό με την πιστοληπτική του ικανότητα. Για τον σκοπό διαχείρισης κε-
φαλαίου ο Όμιλος παρακολουθεί τους δείκτες «Καθαρός δανεισμός προς Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων («EBITDA») και «Καθαρός δανεισμός προς Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων». Σαν καθαρό δανεισμό 
ο Όμιλος ορίζει το σύνολο των τοκοφόρων δανειακών υποχρεώσεων μείον το σύνολο των διαθεσίμων του. Ο Όμιλος διαχειρί-
ζεται τους δείκτες με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει πιστοληπτική ικανότητα συμβατή με την αναπτυξιακή του στρατηγική.

Για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2016 και 2015, αντίστοιχα, οι δείκτες εξελίχθηκαν ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

31/12/2016 31/12/2015

(Ποσά σε χιλιάδες €)

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις  428.650  404.278 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις  219.012  166.023 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση  168.513  157.235 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (197.884) (200.859)

Καθαρός Δανεισμός Ομίλου  618.293  526.675 

Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν 
Αποσβ (EBITDA)  222.363  234.373 

Ίδια Κεφάλαια  1.284.251  1.230.338 

Καθαρός Δανεισμός Ομίλου / Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ 
Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA)  2,78  2,25 

Καθαρός Δανεισμός Ομίλου / Ίδια Κεφάλαια  0,48  0,43 

Η Εταιρεία δεν διαχειρίζεται το κεφάλαιό της σε εταιρικό επίπεδο αλλά στα πλαίσια των ενοποιημένων μεγεθών της. Ο Όμιλος, 
λόγω του τραπεζικού δανεισμού, έχει την υποχρέωση και περιορισμό όπως ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια 
να είναι μικρότερος της μονάδας. Κατά τη διάρκεια της αναφερόμενης περιόδου, ο Όμιλος προέβη σε διαδικασίες αναδιάρ-
θρωσης του υφιστάμενου δανεισμού του, με στόχο τον εξορθολογισμό της διάρθρωσής του και την επιμήκυνση των περιόδων 
λήξης του.      
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4.33 Μερίσματα προτεινόμενα και διανεμηθέντα 

Σχετικά με τη διανομή μερίσματος, η διοίκηση της Εταιρείας προτείνει για το 2016 τη μη διανομή μερίσματος.

4.34 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται για τον Όμιλο σε 2.009 και για την Εταιρεία 
σε 79.  Αντίστοιχα την 31/12/2015 ανήλθε για τον Όμιλο σε 1.853 και για την Εταιρεία σε 72.

4.35 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Τα  διεταιρικά υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών που ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης έχουν απα-
λειφθεί. Ακολουθούν πίνακες που απεικονίζουν τις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα του Ομίλου και της Εταιρείας 
αντίστοιχα, με τις  συνδεόμενες  εταιρείες: 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Πωλήσεις Εμπορευμάτων 

Θυγατρικές - - 6.887 13.523

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη  657  -  -  - 

Σύνολο  657 -  6.887  13.523 

Αγορές Εμπορευμάτων 

Θυγατρικές  -  -  6.876  13.501 

Σύνολο - -  6.876  13.501 

Πωλήσεις Υπηρεσιών 

Θυγατρικές  -  -  16.753  12.191 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη  7  193  - -

Σύνολο  7  193  16.753  12.191 

Αγορές Υπηρεσιών 

Θυγατρικές  -  -  6.690  7.283 

Διευθυντικά Στελέχη  16.242  17.976  2.579  3.280 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη  4.816  4.189  478  471 

Σύνολο  21.058  22.165  9.748  11.034 
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ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Δάνεια αναληφθέντα από συνδεμένα μέρη 

Θυγατρικές  -  -  148.530  152.661 

Σύνολο  -  -  148.530  152.661 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις εμπορευμάτων/
υπηρεσιών 

Θυγατρικές  -  -  45.055  42.096 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη  2.488  731  -  2 

Σύνολο  2.488  731  45.054  42.098 

Χορηγηθείσες εγγυήσεις σε συνδεμένα μέρη 

Θυγατρικές  -  -  1.541.063  1.457.838 

Σύνολο  -  -  1.541.063  1.457.838 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές αγαθών και υπηρεσιών 

Θυγατρικές  -  -  17.188  4.337 

Διευθυντικά Στελέχη  47  54  47  54 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη  54  45  46  44 

Σύνολο  101  99  17.282  4.435 

Οι παραπάνω εγγυήσεις αφορούν: 

Κατά € 873,85εκ σε εγγυήσεις για Τραπεζικά Δάνεια θυγατρικών και  κατά €667,21 εκ σε εγγυήσεις της μητρικής προς Πελάτες 
και Προμηθευτές των θυγατρικών της εταιρειών. 

Σημειώνεται ότι το παραπάνω ποσό των εγγυήσεων που έχει εκδώσει η μητρική προς Πελάτες και Προμηθευτές των θυγατρι-
κών της εταιρειών, αντιστοιχεί στο μέγιστο της εγγύησης και του κινδύνου που έχει αναληφθεί από τη μητρική ανεξάρτητα από 
τη πιθανότητα πραγμάτωσης του εν λόγω κινδύνου.

Η μητρική εταιρεία για το σύνολο των εγγυήσεων που εκδίδει για λογαριασμό των θυγατρικών της εταιρειών εκτιμάει το κόστος 
που θα έπρεπε να τιμολογεί προς αυτές βασιζόμενη σε γενικά παραδεκτές μεθόδους τιμολόγησης. Στις περιπτώσεις που το 
εν λόγω κόστος υπερβαίνει το ποσό των ήδη συμφωνημένων management fees που η μητρική χρεώνει προς τις θυγατρικές θα 
υπάρχει πρόσθετη χρέωση προκειμένου να καλύπτεται η διαφορά. 

Οι συναλλαγές με τις ανωτέρω εταιρείες πραγματοποιούνται σε καθαρά εμπορική βάση. Ο Όμιλος δεν συμμετείχε σε καμία 
συναλλαγή ασυνήθους φύσης ή περιεχομένου η οποία να είναι ουσιώδης για τον Όμιλο, ή τις εταιρείες και τα άτομα που συνδέ-
ονται στενά με αυτόν, και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο μέλλον. Καμία από τις συναλλαγές 
δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες. 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Βραχυπρόθεσμες παροχές

- Μισθοί και Αμοιβές Δ.Σ.  15.476  17.225  2.291  2.999 

- Κόστος κοινωνικής ασφάλισης  712  690  288  281 

 16.188  17.915  2.579  3.280 

Παροχές μετά τη λήξη της εργασίας, σχετικές με:

- Προγράμματα καθορισμένων παροχών  -  52  -  - 

- Προγράμματα καθορισμένων εισφορών  54  9  -  - 

Σύνολο  16.242  17.976  2.579  3.280 

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

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου και τις οικογένειές τους.
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΡΗΣΕΙΣ

 1 ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 2009-2010

 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. 2010

 3 RODAX ROMANIA SRL, Βουκουρέστι Ρουμανίας 2009-2015

 4 ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. 2010

 5 DROSCO HOLDINGS LIMITED,Λευκωσία Κύπρος 2003-2016

 6 BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS TKT A.E, Μαρούσι Αττικής 2010 & 2014-2016

 7 ΜΕΤΚΑ BRAZI SRL, Βουκουρέστι Ρουμανίας 2008-2016

 8 POWER PROJECTS, Τουρκία 2010-2016

 9 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ BEAE 2010

 10 ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. 2006-2010

 11 ΔΕΣΦΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2010 - 2016

 12 ΔΕΣΦΙΝΑ MARINE Α.Ε. 2013-2016

 13 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2014-2016

 14 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε. 2010

 15 SOMETRA S.A., Sibiu Ρουμανίας 2003-2016

 16 STANMED TRADING LTD, Κύπρος 2011-2016

 17 MYTILINEOS FINANCE S.A., Λουξεμβούργο 2007-2016

 18 RDA TRADING, Νήσοι Guernsey 2007-2016

 19 MYTILINEOS BELGRADE D.O.O., Σερβία 1999-2016

 20 MYVEKT INTERNATIONAL SKOPJE, Π.Γ.Δ.Μ. 1999-2016

 21 MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. 2011-2016

 22 MYTILINEOS INTERNATIONAL COMPANY A.G. “MIT Co” 2013-2016

 23 ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, Μαρούσι Αττικής 2014-2016

 24 DELTA PROJECT CONSTRUCT SRL, Βουκουρέστι Ρουμανίας 2005-2016

 25 ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2010 & 2014-2016

 26 ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ, Αμφίκλεια Φθιώτιδας 2010 & 2014-2016

 27 ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 2010

 28 ΥΔΡΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 2010 & 2014-2016

 29 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε.(ΕΝ.ΔΥ.Α.Ε.), Μοσχάτο Αττικής 2010 & 2014-2016

 30 MYHΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. (πρώην ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α.Ε.), Μοσχάτο Αττικής 2010 & 2014-2016

 31 ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2010 & 2014-2016

 32 PROTERGIA A.E. 2010

 33 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, Μαρούσι Αττικής 2010 & 2014-2016

 34 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2010

 35 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2010 & 2014-2016

 36 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2010 & 2014-2016

 37 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2010 & 2014-2016

 38 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2010 & 2014-2016

 39 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2010 & 2014-2016

 40 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2010 & 2014-2016

 41 ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2010 & 2014-2016

 42 ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2010 & 2014-2016

 43 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2010 & 2014-2016

 44 ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2010

 45 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2010

 46 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, Μαρούσι Αττικής 2010 & 2014-2016

4.36 Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις

4.36.1 Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου έχουν ως εξής: 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΡΗΣΕΙΣ

 47 GREEN ENERGY A.E. 2007-2010 & 2014-2016

 48 ΜΟΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/7/2009-30/6/2010 & 2014-
2016

 49 PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΙΚΗ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ)

1/7/2009-30/6/2010 & 2014-
2016

 50 ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. 2009 - 2010 & 2014-2016

 51 ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. 2009 - 2010 & 2014-2016

 52 ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. 2009 - 2010 & 2014-2016

 53 ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. 2009 - 2010 & 2014-2016

 54 ΧΟΡΤΕΡΟΥ Α.Ε. 2010 & 2014-2016

 55 ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ Α.Ε. 2010 & 2014-2016

 56 ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ Α.Ε. 2010 & 2014-2016

 57 ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Ε. 2010 & 2014-2016

 58 ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ Α.Ε. 2010 & 2014-2016

 59 ΛΟΓΓΑΡΙΑ Α.Ε. 2010 & 2014-2016

 60 ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ 2014-2016

 61 ΚΕΡΑΣΟΥΔΑ ΑΕ 2014-2016

 62 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΓΟΣΤΥΛΙΑΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. 2014-2016

 63 Κ/Ξ  ΜΕΤΚΑ  – ΤΕΡΝΑ 2009-2016

 64 ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. 2010

 65 ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. 2010 & 2014-2016

 66 ΑΝΕΜΟΡΟΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. 2010 & 2014-2016

 67 PROTERGIA ENERGY A.E. 2010 & 2014-2016

 68 PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2010

 69 SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 2007-2011 & 2014-2016

 70 ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. (πρώην AΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ) 2010 & 2014

 71 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2007-2016

 72 ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2003-2016

 73 METKA RENEWABLES LIMITED 2015-2016

 74 ΙΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
Μοσχάτο Αττικής 2010-2011, 2013-2016

 75 ΕΛΕΚΤΡΟΝ ΒΑΤΤ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2006-2016

 76 BUSINESS ENERGY ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Α.Ε. 2007-2016

 77 ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η.Ε. 2008-2014

 78 ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η.Ε. 2008-2016

 79 RIVERA DEL RIO 2015-2016

 80 METKA-EGN LTD (CYPRUS) 2015-2016

 81 METKA-EGN LTD (ENGLAND) 2015-2016

 82 METKA -EGN SpA 2015-2016

 83 METKA-EGN USA LLC 2015-2016

 84 METKA POWER WEST AFRICA LIMITED 2015-2016

 85 METKA INTERNATIONAL LTD Νεοϊδρυθείσα εταιρεία

 86 METKA  EGN EGYPT Νεοϊδρυθείσα εταιρεία

 87 HIGH POINT SOLAR LIMITED Νεοϊδρυθείσα εταιρεία

 88 GREEN LANE SOLAR LIMITED Νεοϊδρυθείσα εταιρεία

 89 NORTH TENEMENT SOLAR LIMITED Νεοϊδρυθείσα εταιρεία

 90 SEL PV 09 LIMITED Νεοϊδρυθείσα εταιρεία

 91 INTERNATIONAL POWER SUPPLY AD Νεοϊδρυθείσα εταιρεία
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Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις που αναφέρονται στο παραπάνω πί-
νακα, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων 
κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Ο Όμιλος προ-
βαίνει σε ετήσια εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναμένεται να 
προκύψουν από τον έλεγχο παρελθουσών χρήσεων λαμβάνοντας τις αντίστοι-
χες προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η διοίκηση θεωρεί ότι πέρα 
των σχηματισμένων προβλέψεων οι οποίες ανέρχονται την 31.12.2016 σε €1,3 
εκατ., τυχόν ποσά φόρων που πιθανόν να προκύψουν δεν θα έχουν σημαντική 
επίδραση στην καθαρή θέση στα αποτελέσματα χρήσης και τις ταμειακές ροές 
του Ομίλου. 

Με αφετηρία τη χρήση 2011 και σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 82 του 
Ν. 2238/1994, οι εταιρείες του Ομίλου των οποίων οι Οικονομικές Καταστάσεις 
ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 2190/1920, υπόκεινται και σε φορολογικό έλεγχο από Νό-
μιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο και λαμβάνουν ετήσια Έκθεση Φορολογικής 
Συμμόρφωσης. Για να θεωρηθεί η χρήση περαιωμένη, πρέπει να ισχύσουν τα 
οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011.

Για τη χρήση 2012 και 2013 οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες υπόκεινται σε 
φορολογικό έλεγχο σύμφωνα με τα ανωτέρω, έλαβαν εντός του 2013 και 2014 
αντίστοιχα Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν δι-
αφορές.

Για τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2014 και 2015, οι εταιρείες του Ομίλου 
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είχαν υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο 
των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρ-
θρου 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013 όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.4262/2014 . 
Οι εν λόγω φορολογικοί έλεγχοι ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης 
2015 και 2016 αντίστοιχα, για τις περισσότερες εταιρείες του Ομίλου και χο-
ρηγήθηκαν τα σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά από τους νόμιμους ελεγκτές. 

Για τη χρήση 2016 ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συμ-
μόρφωσης βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν αναμένεται κατά την ολοκλήρωσή του 
να προκύψουν διαφορές με ουσιώδη διαφοροποίηση στις φορολογικές υπο-
χρεώσεις που αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Σύμφωνα με την 
πρόσφατη σχετική νομοθεσία, ο έλεγχος και η έκδοση των φορολογικών πιστο-
ποιητικών, ισχύει για τις χρήσεις 2016 και εφεξής, σε προαιρετική βάση.

Εντός του 2016 ξεκίνησε φορολογικός έλεγχος ,από τις Αρμόδιες αρχές του 
Υπουργείου Οικονομικών  έλεγχος για την θυγατρική εταιρεία  ΜΕΤΚΑ Α.Ε για 
τις χρήσεις 2009-2010 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος  
έτους.  Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι οι πρόσθετες φορολογικές υποχρεώ-
σεις που  θα προκύψουν δεν θα υπερβαίνουν την ήδη σχηματισθείσα πρόβλεψη.

Τέλος, ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος, από τις αρμόδιες αρχές του 
Υπουργείου Οικονομικών,  της μητρικής εταιρείας Μυτιληναίος Α.Ε. για τις χρή-
σεις 2007-2010. Οι φορολογικές διαφορές που προέκυψαν ανήλθαν σε €760 
χιλ. 

4.36.2 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις
και ενδεχόμενες απαιτήσεις 

Ενημερωτικά σημειώματα ΑΔΜΗΕ 

Την 17/12/2014, ο ΑΔΜΗΕ απέστειλε στη θυγατρική εταιρεία Αλουμίνιον της Ελ-
λάδος (η Θυγατρική Εταιρεία), ενημερωτικά σημειώματα που αφορούν σε έκδο-
ση πιστωτικού τιμολογίου ποσού € 17,4εκ σχετικού με Ειδικό Φόρο Κατανάλω-
σης (ΕΦΚ) Αερίου του Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας 
(ΣΗΘ) για την περίοδο από 28/11/2012 έως και 31/10/2013 (η Αναφερόμενη 
Περίοδος). Ο εν λόγω ΕΦΚ είχε τιμολογηθεί στον ΑΔΜΗΕ κατά την προαναφε-
ρόμενη περίοδο βάσει σχετικών χρεωστικών σημειωμάτων του.

Σχετικά με το ανωτέρω, σημειώνονται τα εξής: 

- Η ΣΗΘ είναι χαρακτηρισμένη κατανεμόμενη μονάδα συμπαραγωγής, 
μέρος της οποίας είναι υψηλής απόδοσης (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και 

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

- Σύμφωνα με το Ν4001/2011, άρθρο 197 παρ 2, 
από 1/9/2011 όλοι οι σταθμοί ΣΗΘΥΑ, ανεξάρτητα 
από την εγκατεστημένη ισχύ τους αποκτούν προ-
τεραιότητα κατά την κατανομή του φορτίου τους. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρ-
θρου 197 του ανωτέρω Νόμου, οι σταθμοί ΣΗΘΥΑ 
με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη από 35MW, θα 
αποζημιώνονται με τις τιμές της περίπτωσης ιστ του 
πίνακα του Ν3468/2006 προσαυξημένων με το Συ-
ντελεστή ρήτρας Φυσικού Αερίου (ΣΡ) υπολογιζό-
μενου σύμφωνα με τον εξής τύπο:
ΣΡ = 1+(Μ.Τ.Φ.Α.η-26)/(100 x nel) 

 Όπου: 
 • Μ.Τ.Φ.Α.η: η ανά μήνα μέση μοναδιαία  
  τιμή πώλησης φυσικού αερίου σε €/MWh  
  ανωτέρας θερμογόνου δύναμης (ΑΘΔ)  
  στους χρήστες ΦΑ στην Ελλάδα οι οποίοι  
  είναι πελάτες ηλεκτροπαραγωγής.
  Η τιμή αυτή ορίζεται με μέριμνα της Δι- 
  εύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του   
  Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας  
  και Κλιματικής Αλλαγής και κοινοποιείται  
  ανά μήνα στον ΔΕΣΜΗΕ. 

 • nel: ο ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης της  
  διάταξης ΣΗΘΥΑ επί ανωτέρας θερμογό- 
  νου δύναμης (ΑΘΔ) φυσικού αερίου, ο  
  οποίος ορίζεται σύμφωνα με τα τεχνικά  
  στοιχεία της μονάδας όπως αυτά κατα- 
  γράφονται από τον αντίστοιχο
  Διαχειριστή. 

Η τιμή του ΣΡ δεν μπορεί να είναι μικρότερη της μο-
νάδας και καθορίζεται ανά περίπτωση με απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής (η Υ.Α.) κατόπιν γνώμης της ΡΑΕ. 
Η γνώμη αυτή της ΡΑΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
και την ονομαστική ισχύ του σταθμού, κατά τρόπο 
που η προσδιοριζόμενη τιμή να βαίνει εν γένει 
μειούμενη με την αύξηση της ισχύος.

Εξάλλου, όπως ορίζεται στην από 2/11/2011 επι-
στολή της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πολιτικής του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα-
τικής Αλλαγής, η Μ.Τ.Φ.Α.η δίδεται σε €/MWh και 
συμπεριλαμβάνει τον ΕΦΚ.   

Ο σταθμός ΣΗΘΥΑ της θυγατρικής Εταιρείας 
Αλουμίνιον της Ελλάδος, έχει εγκατεστημένη ισχύ 
334MW, εκ των οποίων τα 134,6MW εγχέονται κατά 
προτεραιότητα (ΣΗΘΥΑ), σύμφωνα με τις ανωτέ-
ρω αποφάσεις Έγκρισης Ειδικών Λειτουργικών 
Όρων. Από την 1/9/2011, μέχρι και την 31/10/2013 
(η οποία χρησιμοποιείται ως τελευταία ημερομηνία 
εκκαθάρισης του ΕΦΚ από τον ΑΔΜΗΕ) η τιμή του 
Σρ, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, δεν είχε καθορι-
στεί καθώς δεν είχε εκδοθεί η σχετική απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα-
τικής Αλλαγής, παρά το γεγονός ότι η Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας είχε εκδώσει δύο σχετικές γνωμο-
δοτήσεις σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 
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197§2 του Ν. 4001/2011 (ΡΑΕ 3/2012, ΡΑΕ 5/2013). Κατά συνέπεια, 
η ΣΗΘ, δεν τιμολογούσε ούτε εισέπραττε τίμημα κατά τα οριζόμενα 
στον Ν4001/2011. Αντ’ αυτού, κατόπιν υπογραφής του από 26.4.2013 
Ιδιωτικού Συμφωνητικού της Θυγατρικής Εταιρείας με το ΛΑΓΗΕ, η 
ΣΗΘ τιμολόγησε προσωρινά, για όλη την προαναφερόμενη περίοδο, 
το ελάχιστο τίμημα που θα μπορούσε να προκύψει από την εφαρμο-
γή του μαθηματικού τύπου του Ν 4001/2011 (αν η τιμή του ΣΡ έπαιρνε 
την τιμή της μονάδας, ή αλλιώς αν η Μ.Τ.Φ.Α. ισοδυναμούσε με 26€/
MWh). Με βάση το Ιδιωτικό Συμφωνητικό, η οριστική εκκαθάριση θα 
πραγματοποιούταν μετά τον ορισμό του ΣΡ, κατόπιν της έκδοσης της 
σχετικής Υ.Α., προκειμένου η εγχυθείσα ενέργεια ΣΗΘΥΑ να αποζη-
μιωθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην «Συμπληρωματική Σύμ-
βαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανεμόμενης Μονάδας 
ΣΗΘΥΑ» (ΦΕΚ Β’ 3108/23.11.2012) που υπεγράφη στις 28.11.2012 
μεταξύ της Θυγατρικής Εταιρείας και του ΛΑΓΗΕ. 

Από τις προαναφερόμενες διατάξεις του Ν 4001/2011, σε συνδυα-
σμό με τα αναφερόμενα στην σχετική επιστολή της Διεύθυνσης Πε-
τρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, τα προβλεπόμενα στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό 
της Θυγατρικής Εταιρείας με το ΛΑΓΗΕ αλλά και την «Συμπληρωματι-
κή Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανεμόμενης Μο-
νάδας ΣΗΘΥΑ» των δυο μερών, επιβάλλεται η ανάκτηση του ΕΦΚ 
Φυσικού Αερίου κατά το μέρος της κατανάλωσης αυτού για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ως εκ τούτου, η Θυγατρική Εται-
ρεία, αναγνώρισε ως υποχρέωση (αφαιρετικά των απαιτήσεων από 
τον ΑΔΜΗΕ), το μέρος του ΕΦΚ Φυσικού Αερίου που αντιστοιχούσε 
στην κατανάλωση για την παραγωγή θερμικής ενέργειας (Ατμός για 
την παραγωγική διαδικασία της Αλουμίνας) συνολικού ποσού € 9,1εκ. 

Αναφορικά με το υπόλοιπο ποσό του σχετικού ενημερωτικού σημειώ-
ματος του ΑΔΜΗΕ, ύψους €8,3εκ, το οποίο αφορά στον ΕΦΚ Φυσικού 
Αερίου που αντιστοιχούσε στην κατανάλωση για την παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας (ΣΗΘΥΑ), σημειώνεται ότι αυτό δεν αποτελεί υπο-
χρέωση για τον Όμιλο. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΔΛΠ 37, «μια υπο-
χρέωση είναι μια παρούσα δέσμευση της επιχείρησης η οποία προ-
κύπτει από γεγονότα του παρελθόντος, η τακτοποίηση της οποίας 
αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα εκροή από πλευράς επιχείρησης, 
πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη». Στη βάση των όσων 
αναφέρθηκαν ανωτέρω, λόγω του ότι για την Αναφερόμενη Περίοδο 
η Θυγατρική εταιρεία δεν έχει λάβει τελική τιμή αποζημίωσης (μέσω 
του ΣΡ, βλ ανωτέρω), ενώ και με βάση το Ιδιωτικό Συμφωνητικό με-
ταξύ της Θυγατρικής εταιρείας και του ΛΑΓΗΕ η οριστική εκκαθάρι-
ση θα πραγματοποιούταν μετά την έκδοση της σχετικής Υ.Α. για τον 
καθορισμό του ΣΡ (η οποία εντούτοις δεν έχει εκδοθεί), η Θυγατρική 
εταιρεία θεωρεί ότι δεν έχει καμία δέσμευση η οποία να στοιχειοθετεί 
νομικά την υποχρέωση επιστροφής του ποσού των €8,3εκ. Μια σχε-
τική υποχρέωση ενδεχομένως να προκύψει με την έκδοση της προ-
αναφερόμενης Υ.Α. για τον καθορισμό του ΣΡ, περίπτωση κατά την 
οποία ο Όμιλος εκτιμά ότι η τελική αποζημίωσή του για την εγχυθείσα 
ηλεκτρική ενέργεια ως ΣΗΘΥΑ θα υπερκαλύπτει το ποσό των €8,3εκ. 
Κατά συνέπεια, δεν αναμένεται να προκύψει ζημία για τον Όμιλο. 

Τέλος, αναφορικά και με την οριστική οικονομική εκκαθάριση της 
ΣΗΘ για τη χρήση 2013, σημειώνεται ότι, την 4/6/2015 η θυγατρική 
εταιρεία Αλουμίνιον της Ελλάδος, με επιστολή της προς τον ΛΑΓΗΕ, 
προσκαλεί τον τελευταίο σε συγκρότηση τριμελούς επιτροπής επίλυ-
σης διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 της «Συμπληρωμα-
τικής Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας κατανεμόμενης  
μονάδας ΣΗΘΥΑ» που έχει υπογραφεί μεταξύ των δυο μερών. Η 
προς επίλυση διαφορά αφορά στη μη αναγνωρισθείσα από τη θυγα-
τρική εταιρεία επιβολή της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης (10% επί 
της τιμής ΣΗΘΥΑ) όπως και της έκδοσης του πιστωτικού σημειώμα-
τος του Ν 4254/2014 (10% επί της τιμής ΣΗΘΥΑ) για τη χρήση 2013. 
Με επιστολή του την 11/6/2015 ο ΛΑΓΗΕ έκανε αποδεκτό το ανωτέρω 
αίτημα της εταιρείας και αναμένονται οι περαιτέρω ενέργειες. Με το 
από 24/11/2015 Πρακτικό της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης δια-
φοράς , διαπιστώθηκε η αποτυχία εξωδικαστικής επίλυσης. Με την 
από 21/01/2016 επιστολή της Μυτιληναίος, προτάθηκε στο ΛΑΓΗΕ 

η υπαγωγή της διαφοράς σε Διαιτησία στη ΡΑΕ 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16$4 της από 
28/11/2012 Συμπληρωματικής Σύμβασης Συναλλα-
γών μεταξύ των μερών. Αναμένεται απάντηση εκ 
μέρους του ΛΑΓΗΕ, στον οποίο έχει ήδη διαβιβα-
στεί και σχέδιο συνυποσχετικού για την παραπομπή 
της διαφοράς στη Διαιτησία.

Κρατική ενίσχυση υπέρ ΑτΕ, Απόφαση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής
 
Στις 13.7.2011 εκδόθηκε απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής με την οποία διατάχτηκε ανάκτηση από 
την ΑτΕ κρατικής ενίσχυσης ύψους περίπου €17,5 
εκατ. (πλέον τόκων).

Ως παράνομη κρατική ενίσχυση χαρακτηριζόταν 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η εφαρμογή του τι-
μολογίου προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που 
προέκυπτε από τη Σύμβαση του 1960, ως αποτέλε-
σμα απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του ΜΠρΑθ 
(Ιανουάριος 2007) και έως την ανάκληση της συγκε-
κριμένης απόφασης το Μάρτιο 2008.  Για το χαρα-
κτηρισμό της τιμολόγησης ως κρατικής ενίσχυσης 
και τον υπολογισμό του προς ανάκτηση ποσού η 
Επιτροπή αντιπαρέβαλε το τιμολόγιο που πλήρω-
νε η ΑτΕ βάσει της σύμβασης Pechiney με το τιμο-
λόγιο Α-150 που εφάρμοζε η ΔΕΗ στους λοιπούς 
(πλην ΛΑΡΚΟ) βιομηχανικούς της πελάτες. 

Η ΑτΕ προσέβαλε την απόφαση αυτή ενώπιον του 
Γενικού Δικαστηρίου της ΕΕ τον Οκτώβριο 2011 
προβάλλοντας συνολικά επτά λόγους ακύρωσης, 
ο πρώτος εκ των οποίων είχε αυστηρά δικονομι-
κή/διαδικαστική χροιά και αφορούσε στη διάκριση 
μεταξύ υφιστάμενης και νέας ενίσχυσης που είναι 
κρίσιμη για το δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων. Συ-
γκεκριμένα, η ΑτΕ υποστήριξε με το συγκεκριμένο 
λόγο ότι η –επί της ουσίας- προσωρινή πιθανολόγη-
ση ότι η καταγγελία της σύμβασης του 1960 από τη 
ΔΕΗ ήταν άκυρη και η συνεπαγόμενη εξακολούθη-
ση ισχύος της σύμβασης μέχρι να δικαστεί η κύρια 
αγωγή, δεν μετέβαλε καθόλου το προϋφιστάμενο 
καθεστώς (ούτε το παρέτεινε) και ως εκ τούτου, 
ανεξάρτητα από την ουσία του θέματος και την ανυ-
παρξία κρατικής ενίσχυσης, επρόκειτο πάντως για 
υφιστάμενη και όχι νέα. Εν τω μεταξύ, η ΑτΕ κατέ-
βαλε στη ΔΕΗ το ποσό της ενίσχυσης.

Το Γενικό Δικαστήριο με την από 8.10.2014 από-
φασή του επί της υπόθεσης Τ-542/11 έκανε δεκτό 
αυτό το λόγο ακύρωσης και δεν εξέτασε κανέναν 
από τους υπολοίπους. Η ΔΕΗ επέστρεψε στην ΑτΕ 
το ποσό που είχε καταβληθεί.

Η ΔΕΗ, η οποία είχε παρέμβει στην πρώτη υπόθε-
ση, κατέθεσε αίτηση αναίρεσης κατά της απόφα-
σης αυτής. Ενδεικτικό των συσχετισμών είναι ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της οποίας η απόφαση είχε 
ακυρωθεί πρωτόδικα, δεν άσκησε αναίρεση.

Στις 26.10.2016 εκδόθηκε η απόφαση του Δικαστη-
ρίου της ΕΕ στην Υπόθεση  C-590/14P με την οποία 
αναιρέθηκε η πρωτόδικη απόφαση και αναπέμφθη-
κε η υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο προκειμένου 
να εξετάσει τους υπόλοιπους λόγους ακύρωσης 
που δεν είχαν εξεταστεί (δηλ. τους  λόγους ουσίας). 
Πρακτικά το Δικαστήριο έκρινε ότι με την απόφαση 
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ασφαλιστικών μέτρων αναβίωσε ή/και παρατάθηκε χρονικά η ισχύς τιμολογίου 
του 1960 (ιδίως λαμβάνοντας υπόψη ότι από το Μάρτιο 2006 έως τον Ιανουάριο 
2007 εφαρμόστηκε το Α-150), και επομένως –σύμφωνα με τη νομολογία¬– το 
«μέτρο» τροποποιήθηκε (εν προκειμένω παρατάθηκε) κατά τρόπον ώστε να συ-
νιστά «νέα ενίσχυση» και όχι «υφιστάμενη». 

Με την εν λόγω απόφαση, αναβιώνει κατ’ αρχήν η απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής του 2011. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε ερώτημα 
προς την Ελληνική Δημοκρατία αναφορικά με τις ενδεχόμενες ενέργειες μετά 
την αναιρετική απόφαση.
 
Η Ελληνική Δημοκρατία και η ΔΕΗ απάντησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δι-
αβιβάζοντας επιστολή της ΑτΕ, στην οποία αναλύεται η σκοπιμότητα αποφυ-
γής σταυροειδών πληρωμών (cross-payments) ενόψει της εκδίκασης της ανα-
πεμφθείσας υπόθεσης. Ακολούθως και η ΑτΕ επικοινώνησε με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και απέστειλε επιστολή αναλύοντας επιπλέον το ζήτημα της (ετησίως 
ανανεούμενης) προκαταβολής που έχει ήδη καταβληθεί στη ΔΕΗ και η οποία 
λειτουργεί ως πλήρης εξασφάλιση και εγγύηση για τη ΔΕΗ σε περίπτωση απόρ-
ριψης της αίτησης ακύρωσης στην αναπεμφθείσα υπόθεση. Η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή απέστειλε εκ νέου επιστολή ζητώντας περαιτέρω διευκρινίσεις αναφο-
ρικά με τη σύμβαση μεταξύ ΑτΕ και ΔΕΗ και -ιδίως- την προκαταβολή που έχει 
δοθεί στη ΔΕΗ.

Ταυτοχρόνως, η ΑτΕ στο πλαίσιο της εκκρεμούς διαδικασίας ενώπιον του Γε-
νικού Δικαστηρίου της ΕΕ, απέστειλε υπόμνημα στο Δικαστήριο, όπως και οι 
λοιποί διάδικοι, για τη συνέχιση της διαδικασίας. Το Δικαστήριο μας ενημέρωσε 
με την από 17.1.2017 επιστολή του ότι η έγγραφη διαδικασία είχε ολοκληρωθεί. 
Αναμένεται να οριστεί –κατά πάσα πιθανότητα- δικάσιμος, πιθανότατα πριν το 
καλοκαίρι. Εάν τούτο επιβεβαιωθεί, η νέα απόφαση αναμένεται ενδεχομένως 
στο τέλος του 2017 ή στις αρχές του 2018.

Σημειώνεται ότι όπως προκύπτει από το υπόμνημα που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αλλά και –κυρίως– από το περιεχόμενο της απόφασης της Επιτρο-
πής από 25.3.2015 και των δικογράφων της στο πλαίσιο της υπόθεσης Τ-352/15 
(όπου η ΑτΕ είναι ομόδικη με την Επιτροπή και στην οποία υπόθεση η ΔΕΗ στρέ-
φεται κατά της θέσης από την Επιτροπή στο αρχείο καταγγελίας της για το 
χαρακτηρισμό της διαιτητικής απόφασης ως κρατικής ενίσχυσης), η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για την έκβαση της συγκεκριμένης υπό-
θεσης. Αυτό που την απασχολούσε, και επετεύχθη με την αναιρετική απόφαση, 
ήταν να επιβεβαιωθεί δικαστικά ότι η κρίση για το αν μία «ενίσχυση» είναι υφιστά-
μενη ή νέα ανήκει στην ίδια την Επιτροπή, όχι στα κράτη-μέλη. 

Εντελώς συνοπτικά, και αποφεύγοντας τη νομική ανάλυση των προβαλλόμενων 
λόγων ακύρωσης, η εν λόγω αίτηση ακύρωσης αναμένεται να γίνει (εκ νέου) 
δεκτή από το Γενικό Δικαστήριο για τους ακόλουθους ουσιαστικούς λόγους:

Πρώτα από όλα, όπως προαναφέρθηκε, η απόφαση του 2011 αντιπαραβάλει 
απλοϊκά το γενικό βιομηχανικό τιμολόγιο της ΔΕΗ με το τιμολόγιο που πλήρω-
σε η ΑτΕ για μια περίοδο 14 μηνών και χαρακτηρίζει τη θετική υπέρ της ΑτΕ 
διαφορά ως κρατική ενίσχυση. Στην από 25.3.2015 απόφασή της, ωστόσο, η 
Επιτροπή ρητά τονίζει ότι δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ της ΑτΕ και των λοιπών 
βιομηχανικών καταναλωτών της Ελλάδος και είναι δεδομένο ότι η τιμολόγησή 
της είναι υποχρεωτικά μοναδική και διαφορετική. Και μόνο εξ αυτού του λόγου, 
ο οποίος ασφαλώς έχει προβληθεί από την ΑτΕ ήδη πρωτοδίκως, η απόφαση 
της Επιτροπής αναμένεται να ακυρωθεί εκ νέου. 

Εξίσου σημαντικό για τους σκοπούς της αναπεμφθείσας υπόθεσης, είναι το γε-
γονός ότι η ΑτΕ και η ΔΕΗ υπέγραψαν πρόσφατα μία μακροχρόνια σύμβαση επί 
απολύτως εξατομικευμένου τιμολογίου, το οποίο μάλιστα πέραν του γεγονότος 
ότι είναι σημαντικά χαμηλότερο από το «μέσο» βιομηχανικό τιμολόγιο, περιλαμ-
βάνει και ρήτρα μετάλλου, κάτι που ίσχυε και στη σύμβαση του 1960. Η Επιτροπή 
όχι απλώς γνωρίζει τα γεγονότα αυτά, αλλά τόσο μέσω της δικαίωσης της Διαι-
τητικής Απόφασης όσο και μέσω της ευθείας παρέμβασής της (στο πλαίσιο του 
3ου Μνημονίου και της αξιολόγησης) για την υπογραφή (και) της εν λόγω νέας 
σύμβασης, έχει ήδη τοποθετηθεί με σαφήνεια υπέρ των θέσεων της ΑτΕ και ενά-
ντια στην τότε προσπάθεια της ΔΕΗ να επιβάλει το τιμολόγιο Α-150. Η Επιτρο-
πή, εν ολίγοις, δεν πιστεύει πλέον τα όσα έχει γράψει στην απόφαση του 2011 
και το έχει αποδείξει αυτό εμπράκτως. Συγκεκριμένα, στο 3ο Μνημόνιο και τις 

αναθεωρήσεις του που ακολούθησαν, η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή επέβαλε στη ΔΕΗ να διαπραγματευτεί 
τιμολόγια με τους πελάτες ΥΤ επί τη βάση του ορια-
κού κόστους παραγωγής της, λαμβάνοντας υπόψη 
τα ιδιαίτερα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά καθενός. Η 
εξειδίκευση του οριακού κόστους παραγωγής ήρθε 
ελάχιστους μήνες μετά, με την αποσαφήνιση της τι-
μής έναρξης του μηχανισμού δημοπρασιών ΝΟΜΕ, 
η οποία συμπίπτει σχεδόν απόλυτα με τις βασικές 
παραδοχές της  φόρμουλας τιμολόγησης της Σύμ-
βασης του 1960 (μεταβλητό κόστος παραγωγής 
από λιγνίτη και νερά). 

Η ΔΕΗ από την άλλη μεριά, έπειτα από την παρέμ-
βαση τόσο των Θεσμών όσο και της Ελληνικής Επι-
τροπής Ανταγωνισμού, η οποία την υποχρέωσε να 
αναλάβει δεσμεύσεις για την τιμολόγηση της ΑτΕ, 
χαρακτηρίζοντας ακριβώς την απόπειρα επιβολής 
των επιγόνων του Α-150 ως κατάχρηση δεσπόζου-
σας θέσης, προχώρησε σε μια νέα σελίδα με την 
ΑτΕ, αποδεικνύοντας -επίσης έμπρακτα- το σφάλμα 
των ισχυρισμών της στην υπόθεση αυτή.

Παρ’ ότι η υπόθεση αυτή αφορά σε μια άλλη πε-
ρίοδο, είναι σαφές ότι όλα τα όψιμα γεγονότα που 
δικαιώνουν τις θέσεις που η ΑτΕ έχει αναπτύξει στα 
δικόγραφά της έχουν βαρύνουσα σημασία. Και τού-
το διότι με τη λήξη της σύμβασης του 1960 ήδη το 
Μάρτιο 2006, η ΔΕΗ όφειλε είτε να διαπραγματευ-
θεί ένα εξατομικευμένο τιμολόγιο προμήθειας με 
την ΑτΕ, που αποτελούσε και αποτελεί και σήμερα 
τον καλύτερο πελάτη της (από πλευράς προφίλ κα-
τανάλωσης), γεγονός που έχει επιβεβαιωθεί ρητά 
από το σύνολο των αποφάσεων των αρμοδίων αρ-
χών, είτε να προτείνει στη ΡΑΕ ένα νέο εξατομικευ-
μένο ρυθμιζόμενο τιμολόγιο, συμβατό με τα μονα-
δικά καταναλωτικά χαρακτηριστικά της ΑτΕ. 

Η συνεκτίμηση όλων των βασικών πραγματικών και 
νομικών περιστατικών, όπως έχουν αναπτυχθεί από 
την ΑτΕ στα υπομνήματά της (με το πιο πρόσφατο 
στις 26.12.2016) δεν αφήνουν περιθώρια άλλης ερ-
μηνείας, ούτε καν επιτρέπουν στην ίδια την Επιτρο-
πή (αλλά και στη ΔΕΗ) να υποστηρίξει το κύρος της 
προσβαλλόμενης απόφασης.

Τέλος σημειώνεται ότι, σε περίπτωση αρνητικής για 
τη Θυγατρική Εταιρεία απόφασης από το Γενικό 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης , το οποίο η 
Διοίκηση θεωρεί λιγότερο πιθανό, τα αποτελέσματα 
της θυγατρικής εταιρείας και του Ομίλου θα επιβα-
ρυνθούν με το ποσό των €17,4 εκ. πλέον νόμιμων 
τόκων.

Αξίωση ΔΕΠΑ κατά των εταιρειών  Protergia 
Θερμοηλεκτρική Αγ.Νικόλαος/  Κόρινθος Power 
A.E / Αλουμίνιον της Ελλαδος ΒΕΑΕ

Οι διαφορές που έχουν ανακύψει μεταξύ των 
εταιρειών  α) PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ /ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε./ ΑΛΟΥΜΙ-
ΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ και β) ΔΕΠΑ ΑΕ προ-
έρχονται από  προβαλλόμενες αξιώσεις εκ μέρους 
της ΔΕΠΑ ΑΕ  i) κατά τη χρήση 2016 για χρεώσεις 
Ετησίου Ελλείμματος Ποσοτήτων (ToP) έτους 2014 
ποσού 1.331.609,06 πλέον τόκων για την Protergia 
Θερμοηλεκτρική και ποσού 1.539.312,97 πλέον τό-
κων για την ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER και ii) για χρεώσεις 
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από αναδρομική αναθεώρηση συμβατικής τιμής λόγω αναθεώρησης 
στις τιμές της προμηθεύτριας της ΔΕΠΑ τουρκικής εταιρείας με την 
επωνυμία BOTAS PETROLEUM PIPELINE CORPORATION, ποσού  
6.256.309,53€ πλέον τόκων 535.892,89€ για την PROTERGIA ΘΕΡ-
ΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ποσού  4.653.532,99€ πλέον τόκων 371.990,65 € για 
την ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. και ποσού 7.245.689,86€ πλέον τόκων 
1.104.956,06€  για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε..

Όλες οι παραπάνω εταιρείες του ομίλου έχουν αμφισβητήσει τις εν 
λόγω υποχρεώσεις και συγκεκριμένα: Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ-
ΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε  έχει εκκινήσει διαδικασία διαιτησίας κατά της ΔΕΠΑ ΑΕ 
ενώ οι εταιρείες  PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ και ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
POWER Α.Ε. έχουν ήδη καταθέσει τις από 28.09.2016/22311/ZF και 
28.09.2016/22310/ΖF  αιτήσεις διαιτησίας κατά της ΔΕΠΑ ΑΕ για την 
επίλυση των ανωτέρω. 

Τα αιτήματα στις αιτήσεις διαιτησίας είναι :

(Α) η αναγνώριση ότι οι απαιτήσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. για χρεώσεις ToP 
είναι μη σύννομες και ότι η ΔΕΠΑ Α.Ε. ενήργησε κατά παράβαση της 
παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 3175/2003 και των προβλέψεων 
της Συμφωνίας Πώλησης Φυσικού Αερίου (άρθρα Γ.5.2 (α), Ε5.1, και 
Ε5.3 (α) και (β) της Σύμβασης και άρθρο 5 της Σύμβασης-Πλαίσιο) 
αναφορικά με την έκδοση των εν λόγω τιμολογίων, και
(Β) η αναγνώριση ότι η ΔΕΠΑ Α.Ε. ενήργησε κατά παράβαση του άρ-
θρου 24 του ν. 3175/2003 σε σχέση με την έκδοση των Τιμολογίων 
Αναθεώρησης Τιμής και επομένως οι απαιτήσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. εί-
ναι αβάσιμες, μη σύννομες, απροσδιόριστες και για το λόγο αυτό η 
PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ και η ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. δεν 
υποχρεούνται συμβατικά ή σύμφωνα με τον νόμο να πληρώσουν  στη 
ΔΕΠΑ Α.Ε. τα τιμολόγια αναθεώρησης τιμής του φυσικού αερίου και 
δεν οφείλει στη ΔΕΠΑ Α.Ε. τα σχετικά ποσά. Σε κάθε περίπτωση, αν 
κριθεί ότι πρέπει να επιβαρυνθεί με κάποια ποσά ζητείται η αναγνώ-
ριση ότι η ΔΕΠΑ Α.Ε. ενήργησε κατά παράβαση της παραγράφου 4 
του Παραρτήματος 1 της Σύμβασης και της παραγράφου 3(β) του 
άρθρου 3 του ν. 4001/2011 αναφορικά με την έκδοση των τιμολογί-
ων αναθεώρησης τιμής φυσικού αερίου και ότι η αναδρομική αναθε-
ώρηση της τιμής προμήθειας, σύμφωνα με τη Συμφωνία Πώλησης 
Φυσικού Αερίου δεν μπορεί να εφαρμόζεται για περίοδο μεγαλύτερη 
των δέκα έξι (16) μηνών από την ημερομηνία έκδοση και παραλαβής 
του σχετικού τιμολογίου της ΔΕΠΑ από την PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗ-
ΛΕΚΤΡΙΚΗ και για περίοδο  μεγαλύτερη των δέκα τεσσάρων (14) μη-
νών από την ημερομηνία έκδοση και παραλαβής του σχετικού τιμο-
λογίου της ΔΕΠΑ Α.Ε. από την ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. και σε κάθε 
περίπτωση για περίοδο μεγαλύτερη των τριάντα (30) μηνών από την 
ημερομηνία αυτή και ότι οι ως άνω εταιρείες δεν οφείλουν αναδρομι-
κό τόκο για τις χρεώσεις που σχετίζονται με τη σχετική αναθεώρηση 
τιμής,

Την ίδια (υπό Β) νομική βάση έχει και τους ίδιους ισχυρισμούς προ-
βάλει και η ΑτΕ.

Η διαιτητική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση, 
αναμένεται ότι θα ληφθεί υπόψη αντίστοιχη διαιτητική απόφαση εκ-
δοθείσα για την επίλυση σχετικής διαφοράς μεταξύ της αντιδίκου 
ΔΕΠΑ Α.Ε. και έτερου ηλεκτροπαραγωγού, σύμφωνα με την οποία 
κρίθηκε ότι η σχετική αναδρομική επιβάρυνση της εν λόγω ηλεκτρο-
παραγωγού από αναθεωρήσεις της τιμής φυσικού αερίου στις σχέ-
σεις της ΔΕΠΑ με την προμηθεύτριά της BOTAS δεν μπορεί να κα-
ταλάβει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) μηνών προ 
της ημερομηνίας έκδοσης και κοινοποιήσεως του τιμολογίου, της εν 
λόγω χρεώσεως μη επιβαρυνόμενης αναδρομικώς και για το χρόνο 
προ της επιβολής της με τόκους υπερημερίας, ενώ επ’ αυτής της 
βάσεως εκτιμάται πως υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες ευδο-
κίμησης των αντιστοίχως προβαλλόμενων από τις ως άνω εταιρείες 
του Ομίλου  αξιώσεων για την εν λόγω διαφορά.  Κατόπιν των ανωτέ-
ρω, ο Όμιλος στα αποτελέσματα της χρήσης 2016 έχει αναγνωρίσει 
πρόβλεψη για πιθανή υποχρέωση ποσού € 3,9εκ.

Διαφορά με ΔΕΣΦΑ

Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε, άσκησε ενώπιον του Πολυ-
μελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από 03.02.2010 
και με αριθ. κατάθεσης 30141/1656/2010 αγωγή 
κατά της «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.», με την οποία αιτείται την 
αποκατάσταση της ζημίας που υπέστη εξαιτίας της 
αδικοπρακτικής συμπεριφοράς των εναγομένων, η 
οποία είχε ως αποτέλεσμα τη ματαίωση προμήθει-
ας υγροποιημένου φυσικού αερίου τύπου LNG από 
προμηθευτή της επιλογής της και συγκεκριμένα 
από την ιταλική εταιρεία ΕΝΙ S.p.A. δυνάμει της από 
06.11.2009 συναφθείσας μεταξύ τους Συμφωνίας- 
Πλαίσιο και κατ’ εφαρμογήν της ισχύουσας εθνικής 
και κοινοτικής νομοθεσίας περί απελευθέρωσης 
της αγοράς φυσικού αερίου. Συγκεκριμένα, η Εται-
ρεία αιτείται με την εν λόγω αγωγή της την αναγνώ-
ριση και την επιδίκαση: (α) ποσού ύψους πέντε εκα-
τομμυρίων πενήντα πέντε χιλιάδων ογδόντα δύο 
Ευρώ και είκοσι οχτώ λεπτών (€5.055.082,28) ως 
αποζημίωση για την περιουσιακή ζημία την οποία 
υπέστη, καθώς και (β) ποσού ύφους πέντε εκατομ-
μυρίων Ευρώ (€5.000.000) ως χρηματική ικανοποί-
ηση για ηθική βλάβη.

Η συζήτηση της αγωγής κατά την αρχικώς ορι-
σθείσα δικάσιμο της 02.06.2010 αναβλήθηκε λόγω 
αποχής των δικηγόρων και ορίσθηκε νέα δικάσιμος 
αυτής η 27.09.2013. Η συζήτηση της αγωγής ανα-
βλήθηκε εκ νέου, προκειμένου να συνεκδικασθεί 
με τις λοιπές συναφείς αγωγές, των οποίων η συ-
ζήτηση είχε ορισθεί η 17.01.2013, οπότε και τελικά 
έλαβε χώρα η συζήτηση και συνεκδίκαση της πα-
ρούσας αγωγής με τις λοιπές συναφείς υποθέσεις. 
Στις 24.07.2013 εκδόθηκε επί των υποθέσεων που 
συνεκδικάσθηκαν η υπ’ αριθ. 3839/2013 οριστική 
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 
διά της οποίας η αγωγή της Εταιρείας απερρίφθη 
στο σύνολό της ως ουσία αβάσιμη, στο μέτρο που, 
το Δικαστήριο έκρινε ότι, μη αποδεικνυόμενης της 
δόλιας συμπεριφοράς των εναγομένων, η αυτεπάγ-
γελτη από αυτό εξέταση της συνδρομής της υπαιτι-
ότητας υπό τη μορφή της αμέλειας, θα συνιστούσε 
απαράδεκτη μεταβολή της βάσης της αγωγής.

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε άσκησε 
ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών την από 
29.01.2014 και με αρ. Κατάθεσης δικογράφου 
628/2014 έφεση κατά της εταιρείας ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και 
κατά της ως άνω απορριπτικής απόφασης. Κατά 
της εν λόγω απορριπτικής απόφασης επί της αγω-
γής της Εταιρείας και κατά της τελευταίας, οι ενα-
γόμενοι άσκησαν τις από 20.02.2014 και με αριθ. 
κατάθεσης δικογράφου 1388/2014, 1392/2014 και 
1394/2014 αντίθετες εφέσεις (βλ. κατωτέρω υπό 
αριθ. 10, 11, 12). Η συζήτηση της έφεσης της θυγα-
τρικής και των αντίθετων εφέσεων των εναγομένων 
είχε αρχικώς προσδιορισθεί την 11η Δεκεμβρίου 
2014, αναβλήθηκε λόγω αποχής των δικηγόρων για 
τη δικάσιμο της 10ηζ Δεκεμβρίου 2015 και αναβλή-
θηκε εκ νέου για τον ίδιο λόγο (ένεκα αποχής των 
δικηγόρων) για την 17η Νοεμβρίου 2016, όπου και 
συζητήθηκε. Τον Φεβρουάριο του 2017 εκδόθηκε η 
υπ’αριθ. 658/2017 απόφαση, η οποία έκανε δεκτή 
μερικώς την έφεση και επιδίκασε στην θυγατρική 
εταιρεία το ποσό των Ευρώ 3.083.903 πλέον τόκων. 
Για το υπολειπόμενο ποσό, (κονδύλιο 2.026.127 
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Ευρώ), θα ασκηθεί αναίρεση. Κατόπιν τούτου η θυγατρική εταιρεία συμπεριέ-
λαβε στα αποτελέσματά της το ποσό των Ευρώ 3.083.903 πλέον τόκων Ευρώ 
2.292.593.

Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις

Επίδικη απαίτηση της θυγατρικής εταιρείας ΜΕΤΚΑ Α.Ε. από προμηθευτή της
Εκκρεμεί επίδικη απαίτηση της θυγατρικής εταιρείας ΜΕΤΚΑ Α.Ε. από προμη-
θευτή της ποσού € 28,1 εκ. το οποίο αφορά σε αποζημίωση λόγω κακής εκτέ-
λεσης.

Για την ως άνω υπόθεση είχε επιπλέον καταθέσει η αντίδικη εταιρεία αίτηση δι-
αιτησίας κατά της απορροφηθείσας εταιρείας RODAX ATEE της οποίας τις υπο-
θέσεις συνεχίζει αυτοδικαίως η ΜΕΤΚΑ. Επί της αίτησης αυτής, εντός της χρή-
σης εκδόθηκε αμετάκλητη απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου του Διεθνούς 
Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) με την οποία έκρινε ότι η αντίδικη εταιρεία και 
η RODAX ATEE  ευθύνονται ισομερώς ήτοι  κατά 50% έκαστη  για το ζημιογόνο 
συμβάν,  από το οποίο πηγάζουν και οι ανωτέρω επίδικες απαιτήσεις της ΜΕΤ-
ΚΑ. Η αγωγή της εταιρείας έχει οριστεί να εκδικαστεί ενώπιον του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Λιβαδειάς την 20η Απριλίου 2017.

Δικαστική Διένεξη  με UBAF 

Εντός της τρέχουσας χρήσης και κατόπιν της λήξεως της συμφωνίας της θυγα-
τρικής εταιρείας  ΜΕΤΚΑ Α.Ε. με την UBAF (Τράπεζα) για την τήρηση ταμειακών 
διαθεσίμων της Εταιρείας ύψους € 59,7 εκατ. σε προθεσμιακό λογαριασμό (term 
deposit), επακολούθησε η άρνηση της UBAF να μεταφέρει το διατηρούμενο ως 
άνω υπόλοιπο στον λογαριασμό όψεως της θυγατρικής. Ο λόγος του παραπάνω 
ήταν η επίκληση της ανάγκης χρήσεως του συγκεκριμένου ποσού ως εξασφαλί-
σεως (collateral) εν είδει ενεχυριασμένου λογαριασμού, για την περίπτωση που 
ήθελε εγερθούν απαιτήσεις από αντεγγυήσεις που η Τράπεζα έχει παράσχει 
κατόπιν αιτήσεως της θυγατρικής με σκοπό την έκδοση εγγυητικών επιστολών 
καλής εκτελέσεως. Συνεπεία του παραπάνω, η θυγατρική προέβη στην άσκηση 
αγωγής ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων της Γαλλίας. Η δικαστική διένεξη 
άπτεται της νομικής και ουσιαστικής βασιμότητας ή μη της αξιώσεως της UBAF 
να διατηρεί το ως άνω ποσό σε λογαριασμό ενεχύρου χάριν εξασφαλίσεώς 
της, χωρίς σε καμία περίπτωση να τίθεται υπό οιαδήποτε αμφισβήτηση από την  
UBAF ότι η θυγατρική είναι δικαιούχος του ποσού αυτού.

Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις του Ομίλου και της μη-
τρικής

Εκκρεμεί επίδικη απαίτηση της μητρικής εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. από τη 
Δημοκρατία της Σερβίας ποσού US$ 98,9 εκατομμυρίων  συμπεριλαμβανομέ-
νων τόκων και εξόδων μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, το οποίο αφορά σε 
αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε εις βάρος της Εταιρείας ως αποτέ-
λεσμα της μη τηρήσεως συμβατικών υποχρεώσεων που είχε αναλάβει η κρατική 
επιχείρηση της πρώην Γιουγκοσλαβίας (ήδη «Σερβία») με την επωνυμία «RTB 
BOR», για την οποία αποκατάσταση ευθύνεται και η Δημοκρατία της Σερβίας 
λόγω παραβίασης διεθνών συμβατικών υποχρεώσεων. Για την εν λόγω υπό-
θεση η Εταιρεία άσκησε αγωγή κατά της Δημοκρατίας της Σερβίας ενώπιον δι-
εθνούς διαιτητικού δικαστηρίου. Ακολουθώντας τη διεξαγωγή της διαιτητικής 
δίκης και την κατάθεση υπομνημάτων από τα μέρη με τους ισχυρισμούς τους, η 
διαιτητική διαδικασία ολοκληρώθηκε και αναμένεται το αποτέλεσμα της. Η εται-
ρεία θα αναγνωρίσει στα αποτελέσματα της το ποσό που τυχόν θα κριθεί από 
το διαιτητικό δικαστήριο κατά τον χρόνο της αναμενόμενης θετικής έκβασης. 
Το ποσό που εκτιμάται ότι θα επιδικαστεί δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια.

Υπάρχουν λοιπές ενδεχόμενες αξιώσεις τρίτων, ύψους €4,22 εκατ., κατά του 
Ομίλου, για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελε-
σμάτων καθώς πρόκειται για αξιώσεις η έκβαση των οποίων κρίνεται αβέβαιη. 
Επιπλέον, υπάρχουν αξιώσεις του Ομίλου κατά τρίτων οι οποίες ανέρχονται συ-
νολικά σε €21,85εκ.

4.37 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του 
ισολογισμού

Στις 23 Ιανουαρίου 2017 η θυγατρική εταιρεία του 
Ομίλου METKA EGN, ανακοίνωσε την υπογραφή 
συμβολαίων για την ολοκληρωμένη μελέτη, προ-
μήθεια και κατασκευή (EPC) σταθμών παραγωγής 
ενέργειας συνολικής ισχύος άνω των 75 MW και με 
αξία συμβολαίου άνω των 60 εκ. ευρώ. Η μεγαλύ-
τερη από τις νέες συμβάσεις υπογράφηκε με την 
Noriker Power Limited με στόχο τη δημιουργία μιας 
καινοτόμου ηλεκτροπαραγωγού μονάδας 20MW, 
συμπεριλαμβανομένης μιας μεγάλης εγκατάστα-
σης αποθήκευσης ενέργειας σε συσσωρευτές, η 
οποία θα παρέχει υπηρεσίες ταχείας απόκρισης 
συχνότητας στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του 
Ηνωμένου Βασιλείου. 

Στις 27 Ιανουαρίου 2017 η θυγατρική εταιρεία του 
Ομίλου, ΜΕΤΚΑ Α.Ε., ανακοίνωσε νέα σύναψη συμ-
φωνίας με τη Γενική Αρχή Ηλεκτρισμού και Ανα-
νεώσιμης Ενέργειας της Λιβύης (GAEREL) για την 
υλοποίηση της σύμβασης σχεδιασμού, προμήθειας 
και κατασκευής (EPC) μιας νέας  μονάδας  παρα-
γωγής  ηλεκτρικής ενέργειας  στο  Τομπρούκ  της  
Λιβύης. Το έργο, με συνολική ισχύ περίπου 500MW, 
περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση 3 
αεριοστρόβιλων General Electric GT13E2 σε διά-
ταξη ανοιχτού κύκλου, καθώς και όλου του σχετι-
κού βοηθητικού εξοπλισμού και ενός υποσταθμού 
220/66kV. Η συμβατική αξία για τη ΜΕΤΚΑ ανέρχε-
ται στα $380 εκατομμύρια.
 
Ο Όμιλος, διαθέτει ένα κρίσιμο μέγεθος στο χώρο 
των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών, μέσω της με-
ταφοράς σημαντικών ποσοτήτων Α’ και Β’ Υλών, 
εξοπλισμού αλλά και τελικών προϊόντων, το οποίο 
ενδέχεται να αυξηθεί ουσιωδώς κατά τα επόμενα 
έτη. Αναγνωρίζοντας και συνεκτιμώντας τη χρονι-
κή συγκυρία χαμηλών τιμών, σε συνδυασμό με τις 
απαιτήσεις που τίθενται από τις τρέχουσες τεχνι-
κές  και περιβαλλοντικές προδιαγραφές στο χώρο 
της Ναυτιλίας, ο Όμιλος εξετάζει τις προοπτικές 
επενδύσεων του στον κλάδο αυτό με στόχο να αντι-
σταθμίσει την έκθεσή του στις διεθνείς τιμές ναύ-
λων ενισχύοντας ταυτόχρονα τη διεθνοποίηση των 
δραστηριοτήτων του. 

Τα Διοικητικά Συμβούλια των «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 
– ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής η «ΜΥΤΙΛΗ-
ΝΑΙΟΣ»), «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥ-
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «ΜΕΤ-
ΚΑ»), «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΕΑΕ» (στο 
εξής η «ΑτΕ»), «PROTERGIA AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΣ» (στο εξής η «Protergia») και «PROTERGIA 
ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (στο εξής η «Protergia 
Thermo») στις από 23.03.2017 συνεδριάσεις τους 
ενέκριναν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με 
απορρόφηση των εταιρειών ΜΕΤΚΑ, ΑτΕ, Protergia 
και Protergia Thermo από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ καθώς 
και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί της 
ανωτέρω συγχωνεύσεως σύμφωνα με το άρθρο 69 
παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 4.1.4.1.3 
του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
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Η συγχώνευση διενεργείται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 69 έως και 
78 κ.ν. 2190/1920 («Περί Ανωνύμων Εταιρειών»), όπως ισχύουν σήμε-
ρα, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις, διατάξεις και απαλλαγές του 
ν. 4172/2013, όπως ισχύει, του άρθρου 61 του ν. 4438/2016, και εν 
γένει της εμπορικής νομοθεσίας, στους όρους και διατυπώσεις των 
οποίων υποβάλλεται. Η σχέση ανταλλαγής που προτείνεται να εγκρι-
θεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και 
της ΜΕΤΚΑ είναι η ακόλουθη: 

Για κάθε μια (1) υφιστάμενη κοινή, ονομαστική μετά ψήφου μετοχή 
ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών του ευρώ (€0,32) έκαστη 
της ΜΕΤΚΑ, ο κύριος αυτής θα λάβει μια (1) κοινή, ονομαστική μετά 
ψήφου μετοχή, ονομαστικής αξίας ενενήντα επτά λεπτών του ευρώ 
(€0,97) επί του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, όπως αυτό 
θα διαμορφωθεί συνεπεία της συγχώνευσης. 

Οι μέτοχοι της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα διατηρήσουν τον αυτό, ως και προς 
της ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως, αριθμό μετοχών. Η προ-
τεινόμενη σχέση ανταλλαγής έχει επιβεβαιωθεί ως ορίζεται από τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού Χρηματιστηρί-
ου Αθηνών από τα πιστωτικά ιδρύματα Nomura International plc και 
Barclays Bank Plc, η τελευταία ενεργώντας δια της Επενδυτικής της 
Τράπεζας, έκαστο εκ των οποίων διατύπωσε τη γνώμη του επί του δι-
καίου και ευλόγου αυτής και έθεσαν υπόψη των Διοικητικών Συμβου-
λίων της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και της ΜΕΤΚΑ αντίστοιχα τις από 22/3/2017 
Εκθέσεις τους. Από την Έκθεση της Nomura International plc προ-
κύπτει ότι το εύρος της σχέσης ανταλλαγής κυμαίνεται από 0,8467 
μέχρι 1,1314. Από την Έκθεση της Barclays Bank Plc προκύπτει ότι 
το εύρος της σχέσης ανταλλαγής κυμαίνεται από 0,94 μέχρι 1,12. 
Αντιστοίχως, το δίκαιο και εύλογο της σχέσης ανταλλαγής επιβεβαι-
ώθηκε με την από 23/3/2017 Έκθεσή τους προς τα Διοικητικά Συμ-
βούλια των ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και ΜΕΤΚΑ από τους ορκωτούς ελεγκτές 
λογιστές κ.κ. Αντώνιο Α. Προκοπίδη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14511 και Δήμο 
Ν. Πιτέλη, με Α.Μ. ΣΟΕΛ 14481, της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών 
PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. («PKF») σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 71 του κ.ν. 2190/1920. Σύμφωνα με τη σχετική Έκθεση της 
PKF το εύρος της σχέσης ανταλλαγής κυμαίνεται από 0,91 μέχρι 
1,10. Η ανωτέρω σχέση ανταλλαγής και εν γένει οι όροι του Σχεδί-
ου Συγχώνευσης τελούν υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων 
των συγχωνευόμενων εταιρειών και την προϋπόθεση χορηγήσεως 
των κατά νόμο προβλεπόμενων αδειών ή εγκρίσεων των αρμόδιων 
Αρχών.





Στοιχεία και
Πληροφορίες
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Η σελίδα έχει σκοπίμως αφεθεί κενή





Διαθεσιμότητα
των Οικονομικών

Καταστάσεων 
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Διαθεσιμότητα των Οικονομικών Καταστάσεων 

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

Ευάγγελος Μυτιληναίος
Α.Δ.Τ. ΑΒ649316/2006

Ιωάννης Μυτιληναίος
Α.Δ.Τ. ΑΕ044243/2007

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
και Δ/νων Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος του
Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Καλαφατάς
Α.Δ.Τ. ΑΖ 556040/2008

Αναστάσιος Δεληγεώργης
Α.Δ.Τ. Π 195231/1989

Γενικός Δ/ντής 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου

Διευθυντής Οικονομικού Σχεδιασμού
Ομίλου και Υπεύθυνος Υπηρεσιών Λογιστηρίου
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Η σελίδα έχει σκοπίμως αφεθεί κενή




