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Παρότι το 2013 αποτέλεσε το έκτο κατά σει-
ρά έτος ύφεσης για την ελληνική οικονομία, 
στη διάρκεια του οποίου παρακολουθήσα-

με την κρίση να βαθαίνει και να αγγίζει ολοένα και 
περισσότερους συνανθρώπους μας, συνιστά κατά 
γενική – σχεδόν – ομολογία και τη χρονιά κατά την 
οποία τα αισιόδοξα μηνύματα άρχισαν να πληθαί-
νουν, αντικαθιστώντας αργά αλλά σταθερά τα απαι-
σιόδοξα σενάρια.

Όπως και για το σύνολο του επιχειρηματικού τοπίου 
της χώρας, έτσι και για τον Όμιλο μας, η πενταετία 
μεταξύ 2008 και 2012 ήταν ένα διάστημα γεμάτο προ-
κλήσεις, άλλες πρωτόγνωρες, που γεννήθηκαν από 
την ίδια την οικονομική κρίση, και άλλες που σχετί-
ζονται περισσότερο με χρόνια, διαρθρωτικά προβλή-
ματα της χώρας, όπως είναι η υπερφορολόγηση, η 
γραφειοκρατία και το ασταθές νομικό και ρυθμιστικό 
πλαίσιο.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, καταφέραμε, χάρη στη 
μακροπρόθεσμη στρατηγική, το όραμά μας και την 
ομαδική δουλειά όχι απλώς να παρουσιάζουμε θε-
τικά αποτελέσματα, αλλά και να προχωρήσουμε σε 
νέες επενδύσεις και επιχειρηματικές κινήσεις, που 
χτίζουν ένα καλύτερο μέλλον για τον ίδιο τον Όμιλο, 
συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη στήριξη της ελληνικής 
οικονομίας στο σύνολό της.

Το 2013 υπήρξε μια χρονιά-ορόσημο για τον Όμιλο 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Στα μέσα του έτους ανακοινώσαμε 
την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης των υφι-
στάμενων δανειακών υποχρεώσεών μας, εξέλιξη που 
βελτίωσε ουσιαστικά το πιστωτικό προφίλ μας και δι-
ασφαλίζει επαρκή ρευστότητα για μελλοντικές επεν-

δυτικές κινήσεις. Με την ανάπτυξη του Ομίλου και 
της χώρας να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραι-
ότητά μας, το 2013 ανακοινώσαμε την ενίσχυση της 
συνεργασίας μας με την “Fairfax Financial Holdings 
Limited”, η οποία αποτελεί πλέον τον τρίτο μεγαλύτε-
ρο μέτοχο του Ομίλου. Πρόκειται για μία κίνηση που 
αναδεικνύει την επιχειρηματική εξωστρέφεια του 
Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ενισχύοντας την πρόσβασή 
μας στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, και συμβάλλει 
στην υλοποίηση των επιχειρηματικών μας στόχων 
στους νευραλγικούς τομείς της Ενέργειας, των Έργων 
EPC και της Μεταλλουργίας.

Αλλά και για τις θυγατρικές του Ομίλου η χρονιά που 
μας πέρασε ήταν μια χρονιά με ιδιαίτερα σημαντι-
κές εξελίξεις: Το 2013 σήμανε την ολοκλήρωση του 
ιδιαίτερα φιλόδοξου προγράμματος «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», 
που βελτίωσε την ανταγωνιστικότητα της ΑΛΟΥΜΙ-
ΝΙΟΝ, μειώνοντας το κόστος παραγωγής της κατά 
$145 εκατ. μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια. Με την  
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ να αποτελεί τον μεγαλύτερο καθετο-
ποιημένο παραγωγό αλουμινίου και αλουμίνας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και μια από τις υγιέστερα ανα-
πτυσσόμενες βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλά-
δα, συνιστά πάγια επιδίωξή μας η περαιτέρω βελτί-
ωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της εταιρείας, 
μέσα και από την υλοποίηση ενός μακρόπνοου επεν-
δυτικού πλάνου, που θα αποτελέσει κινητήρια δύνα-
μη για την εθνική οικονομία αλλά και την ελληνική 
περιφέρεια. 

Και στον τομέα των έργων EPC, το 2013 ήταν μία χρο-
νιά ισχυρών αποτελεσμάτων, με τη ΜΕΤΚΑ να ολο-
κληρώνει με επιτυχία 6 μεγάλα έργα συνολικής ισχύ-
ος άνω των 2.500 MW και να υπογράφει συμβόλαια 

« Σε αυτή την αναμέτρηση, με συνεπή στρατηγική,
όραμα αλλά και μεράκι, βγήκαμε νικητές»

Μήνυμα	Προέδρου



ανάληψης 4 νέων μεγάλων έργων σε 
διάφορες χώρες. Με τη διεθνοποίηση 
των δραστηριοτήτων της εταιρείας να 
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, το 2013 
σηματοδότησε παράλληλα μια χρονιά 
κατά την οποία η ΜΕΤΚΑ πραγματο-
ποίησε μια δυναμική επιστροφή στην 
εγχώρια αγορά, μειοδοτώντας στον 
διαγωνισμό για τη νέα σιδηροδρομι-
κή γραμμή Κιάτο - Ροδοδάφνη. Πρό-
κειται για ένα σημαντικό έργο υπο-
δομής, που κάνει πραγματικότητα τη 
διασύνδεση της Πελοποννήσου με το 
σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο της 
Αθήνας και αποτελεί την αφετηρία για 
τη διεκδίκηση και ανάληψη και νέων 
έργων από την εταιρεία, με «όπλο» την 
εμπειρία και την υψηλή τεχνογνωσία 
που έχει αναπτύξει στις διεθνείς δρα-
στηριότητές της.

Με ορατή πλέον την πολυαναμενόμενη 
σταθεροποίηση της οικονομικής κατά-
στασης στην Ελλάδα, το 2014 βρίσκει 
τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ να ατενίζει το 
μέλλον με αισιοδοξία, εκτιμώντας πως 
η μακροοικονομική προς το παρόν βελ-
τίωση της οικονομίας θα αποτυπωθεί 
και σε μικροοικονομικό επίπεδο και 
πως οι διαρθρωτικές αλλαγές που συ-
νεχίζουν να υλοποιούνται θα οικοδομή-
σουν ένα νέο, υγιές μοντέλο ανάπτυξης 
για τη χώρα.

Από την πλευρά μας δεσμευόμαστε 
πως θα συνεχίσουμε να επενδύουμε 
σε διαφορετικούς αλλά νευραλγικούς 
για την ανάπτυξη της χώρας παραγω-
γικούς τομείς, συμβάλλοντας στην ανά-
πτυξη της ελληνικής οικονομίας και 
στη δημιουργία υποδομών για το αύριο. 

Η δημιουργία αξίας για την κοινωνία 
στην οποία δραστηριοποιούμαστε θα 
συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο 
των δραστηριοτήτων μας, αναπόσπαστο 
κομμάτι του DNA μας που δίνει νόημα 
σε κάθε πτυχή της επιχειρηματικής 
μας δράσης.

Στην πορεία μας αυτή δεν θα είμαστε 
μόνοι. Θα έχουμε για μία ακόμη χρο-
νιά στο πλευρό μας τους 2.500 εργα-
ζομένους μας, τους μετόχους μας και 
τους συνεργάτες μας, που με το ταλέντο 
τους, το πάθος τους και την αφοσίωσή 
τους θα μας δώσουν δύναμη να συνε-
χίσουμε να χτίζουμε το μέλλον που θέ-
λουμε, για εμάς αλλά και για τις επόμε-
νες γενιές.
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«Με ορατή 
πλέον την 
πολυαναμενόμενη 
σταθεροποίηση 
της οικονομικής 
κατάστασης στην 
Ελλάδα, το 2014 
βρίσκει τον Όμιλο 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ να 
ατενίζει το μέλλον 
με αισιοδοξία»

Ευάγγελος Μυτιληναίος
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος



Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, με ένα δυναμικό χαρ-
τοφυλάκιο δραστηριοτήτων στους τομείς των 
Έργων EPC, της Μεταλλουργίας και της Ενέρ-

γειας, έχει καθιερωθεί, από την ίδρυση του το 1990 
ως σήμερα, ως ένας από τους βασικούς πυλώνες 
της ελληνικής βιομηχανίας και σύμβολο της υγιούς 
και ανταγωνιστικής ελληνικής επιχειρηματικότητας. 
Επενδύοντας διαχρονικά στη δυναμική της ελληνι-
κής αγοράς, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εδραιώθηκε 
μέσα από μια σειρά στρατηγικών εξαγορών και συγ-
χωνεύσεων σε νευραλγικούς και αναπτυσσόμενους 
τομείς της εγχώριας βιομηχανίας. Το 1995 εισήχθη 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών και σήμερα συμμετέχει 
στο δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25.

Με πειθαρχημένη και οραματική στρατηγική που 
στηρίζεται στο εξωστρεφές προφίλ και στον αυστη-
ρό έλεγχο κόστους, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σήμερα 
θωρακίζει τη θέση του ενάντια στο αντίξοο περιβάλ-
λον που συνθέτει η εγχώρια κρίση.

• Το 2013, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ είχε ενοποιη-
μένο κύκλο εργασιών €1.403 εκατ.

• Με τη ΜΕΤΚΑ, ο Όμιλος επιτυγχάνει μια πρω-
τοφανή διείσδυση στις ξένες αγορές στην κα-
τασκευή Έργων EPC, με το 90% του κύκλου 
εργασιών της Εταιρείας να προέρχεται από 
έργα εκτός Ελλάδος

• Με ένα μακρόπνοο επενδυτικό πλάνο, ο Όμιλος 
ενδυναμώνει τη διαχρονικά ισχυρή μεταλλουρ-
γική βιομηχανία της χώρας και εξασφαλίζει το 
παρόν και το μέλλον της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ως του 
μεγαλύτερου καθετοποιημένου παραγωγού 
αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

• Με το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο των εταιρειών 
PROTERGIA και KORINTHOS POWER, ο Όμι-
λος διατηρεί τη θέση του ως ο μεγαλύτερος 
ανεξάρτητος παραγωγός ενέργειας, ενώ μέσω 
της M&M GAS αποτελεί τον μεγαλύτερο ιδιώτη 
προμηθευτή φυσικού αερίου στη χώρα.

Ταυτότητα	
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Με πίστη στις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης και 
της Εταιρικής Υπευθυνότητας και με σεβασμό στην 
κοινωνία, το περιβάλλον, τους ανθρώπους του και 
τους μετόχους, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, σε κάθε 
του βήμα, συνδέει άρρηκτα την επιχειρηματικότητα 
με το κοινωνικό και περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Εν μέσω του ασφυκτικού κλίματος  που δημιουργεί 
η κρίση στην Ελλάδα, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:

• Προάγει τη δυναμική της ελληνικής ανάπτυξης 
σε διεθνές επίπεδο με προϊόντα και υπηρεσίες 
που ξεχωρίζουν παγκοσμίως.

• Προβάλλει την ανταγωνιστικότητα των ελληνι-
κών επιχειρήσεων, το ταλέντο και τη δημιουρ-
γικότητα  του ελληνικού επιχειρείν κόντρα στα 
εμπόδια που θέτει το οικονομικό περιβάλλον.

• Στηρίζει σταθερά την ελληνική οικονομία και 
κοινωνία με 2.500 θέσεις εργασίας και κοι-
νωνικό προϊόν €211 εκατ. για το 2013.
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«Προάγει τη δυναμική της ελληνικής ανάπτυξης 
σε διεθνές επίπεδο με προϊόντα και υπηρεσίες 
που ξεχωρίζουν παγκοσμίως»



Διοικητικό	Συμβούλιο	
&	Οργανωτική	Δομή

Γεν. Δ/νση Νομικών
& Ρυθμιστικών 

Θεμάτων Ομίλου

Διοικητικό 
Συμβούλιο

Πρόεδρος & Διευθύνων
Σύμβουλος

Ελεγκτική 
Επιτροπή

Δ/νση Εσωτερικού 
Ελέγχου

Επιτροπή 
Αμοιβών

Γεν. Δ/νση 
Χρηματοοικονομικών 

Ομίλου

Γεν. Δ/νση 
Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ομίλου
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ΕΤΑΙΡΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ‘H ΦΑΝΑΡΙΟΣ 
ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ, ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΟΦΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΟΜΕΙΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ



ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ

ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Protergia
M&M GAS

Korinthos Power

EΡΓA EPC
METKA

Διοικητικό	Συμβούλιο	
&	Οργανωτική	Δομή

Επιτροπή 
ΕΚΕ

Γενική Διοικητική 
Δ/νση Ομίλου

Δ/νση Εξαγορών 
& Συγχωνεύσεων

Δ/νση Group 
Corporate Affairs

Δ/νση Συντ.
& Αναπτ. Διεθνών 

Σχέσεων
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WADE BURTON
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΝΔΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΤΟΜΕΙΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ



O  Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με τόλμη και στρατηγικό σχεδιασμό κατανέμει ευέλικτα τις 
δυνάμεις του στους κλάδους των Έργων EPC, της Μεταλλουργίας και των Μεταλ-
λείων και της Ενέργειας. Εδραιώνει σε διεθνές επίπεδο τα προϊόντα της ελληνι-

κής μεταλλουργικής βιομηχανίας, κατατάσσεται στη 10άδα των μεγαλύτερων εταιρειών 
του κλάδου ενεργειακών έργων EPC παγκοσμίως και, με πρωτοποριακές επενδύσεις 
στην Ενέργεια, έχει θεμελιωθεί ως ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικής 
ενέργειας και ο πρώτος ιδιώτης προμηθευτής φυσικού αερίου.  

Τομείς	Δραστηριοποίησης	

  ΕΡΓΑ EPC

  

Η ΜΕΤΚΑ, με έτος ίδρυσης το 1962, αποτελεί σή-
μερα την κορυφαία ελληνική δύναμη σε κατασκευές 
ΕPC (Engineering - Procurement - Construction), 
δηλαδή στην ανάληψη και υλοποίηση ολοκληρωμέ-
νων έργων, από τη μελέτη και προμήθεια έως την 
κατασκευή τους. Η Εταιρεία ειδικεύεται στην κα-
τασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας (συνδυασμένου κύκλου, συμβατικές θερμικές 
και υδροηλεκτρικές) και επιτυγχάνει διείσδυση σε 
ξένες αναπτυσσόμενες αγορές, με έργα στις αγο-
ρές της Ευρώπης, Τουρκίας, Μέσης Ανατολής και 
Βόρειας Αφρικής. Ανταγωνίζεται ισάξια απέναντι 
σε εταιρείες-κολοσσούς, έχοντας καθιερωθεί ως 
μια εκ των ισχυρότερων ευρωπαϊκών, και όχι μόνο, 
εταιρειών σε έργα EPC, και ως μια από τις σημαντι-
κότερες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Είναι 
εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1973, 
με συμμετοχή σήμερα στο δείκτη υψηλής κεφαλαι-
οποίησης FTSE 25.

Παράλληλα, η Εταιρεία διαθέτει ισχυρή βιομηχα-
νική παραγωγική βάση, η οποία της επιτρέπει να 
παράγει εξειδικευμένα μηχανολογικά εξαρτήματα 
και να έχει ισχυρή παρουσία σε έργα Υποδομών και 

Άμυνας. Επίσης, με την απόκτηση του εργοληπτικού 
πτυχίου 7ης τάξης, η ΜΕΤΚΑ διευρύνει τις δυνατό-
τητες συμμετοχής της σε κατασκευαστικά δημόσια 
έργα ευρέως φάσματος στην εγχώρια αγορά.

  ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ και ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ 

Με σημαντικότερο σταθμό την εξαγορά της Αλουµί-
νιον της Ελλάδος το 2005, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
κατέστησε στρατηγικής σημασίας την ανάπτυξη και 
ανταγωνιστικότητα του μεταλλουργικού του βραχίονα 
και έχει καθιερωθεί ως ένας από τους ισχυρότερους 
εκπροσώπους του κλάδου στη Ν.Α. Ευρώπη. Σήμε-
ρα, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ μαζί με τη ΔΕΛΦΟΙ- ΔΙΣΤΟΜΟΝ 
αποτελεί κινητήρια δύναμη για την εθνική οικονομία 
αλλά και την ελληνική περιφέρεια.

Από το 1960 μέχρι σήμερα, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ παρα-
μένει ένας από τους ισχυρούς πυλώνες της ελληνι-
κής βιομηχανίας, με ετήσια δυναμικότητα παραγω-
γής που ξεπερνά τους 170.000 τόνους σε αλουμίνιο 
και τους 810.000 τόνους σε αλουμίνα. 

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο 
πλήρως καθετοποιημένο παραγωγό αλουμίνας και 
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αλουμινίου στην Ευρώπη. Το εργοστασιακό συγκρό-
τημά της στον Αγ. Νικόλαο Βοιωτίας απασχολεί άμε-
σα 1.100 άτομα και έμμεσα περισσότερα από 400, 
εφαρμόζοντας παραγωγικές και εμπορικές πρακτι-
κές εφάμιλλες των κορυφαίων μεταλλουργικών βιο-
μηχανιών παγκοσμίως.

Το 2013 ολοκληρώθηκε το διετές πρόγραμμα βελτί-
ωσης ανταγωνιστικότητας «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», το οποίο 
θώρακισε την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ενάντια στις προκλή-
σεις που πηγάζουν από τη βαθιά ύφεση της χώρας, 
μειώνοντας τα κόστη της κατά 145 εκατ. δολάρια 
ετησίως και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα του 
τομέα Μεταλλουργίας σε διεθνές επίπεδο.

ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ
Η ΔΕΛΦΟΙ - ΔΙΣΤΟΜΟΝ είναι ο δεύτερος μεγαλύτε-
ρος παραγωγός βωξίτη στην Ελλάδα και την Ευρώ-
πη, με ετήσια παραγωγή που ανέρχεται σε 650.000 
τόνους. Τα εργοτάξια της εταιρείας, που προμηθεύει 
με βωξίτη την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, βρίσκονται στην περι-
οχή της Άμφισσας και απασχολούν περίπου 100 ερ-
γαζομένους.

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μέσα στην τελευταία δεκαετία, ο Όμιλος  
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εδραιώθηκε ως ο κυρίαρχος ανε-
ξάρτητος παραγωγός ενέργειας στην Ελλάδα, υλο-
ποιώντας ένα πρόγραμμα επενδύσεων €1 δισ. και 
πρωτοστατώντας στην απελευθέρωση της αγοράς 
ενέργειας, μιας αγοράς που ανοίγει σημαντικές 
προοπτικές για την ελληνική οικονομία και τις επι-
χειρήσεις.

Μέσω συνεργειών με τη ΜΕΤΚΑ και τη M&M Gas, 
ο Όμιλος διαθέτει ένα διευρυμένο φάσμα δραστη-
ριοποίησης στην ενέργεια, που εκτείνεται από την 

κατασκευή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής ως την 
προμήθεια φυσικού αερίου και την έγχυση ηλεκτρι-
σμού στο δίκτυο.Το 2013, το ενεργειακό χαρτοφυλά-
κιο του Ομίλου ανήλθε σε 1.200 ΜW από θερμικές 
μονάδες παραγωγής ενέργειας και σε περισσότερα 
από 50MW από ενεργειακά πάγια στον χώρο των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Παράλλη-
λα, ο Όμιλος προχωράει στην κατασκευή επιπλέον 
130MW έως το τέλος του 2015, επένδυση συνολικού 
ύψους €190 εκατ., ενώ περισσότερα από 700MW 
βρίσκονται σε διάφορες φάσεις ανάπτυξης.

H Protergia αποτελεί τη ναυαρχίδα του Ομίλου ΜΥ-
ΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στον τομέα της ενέργειας, συγκεντρώνο-
ντας τη διαχείριση των ενεργειακών παγίων και δρα-
στηριοτήτων του Ομίλου. Στόχος της Εταιρείας είναι 
η ανάπτυξη και διατήρηση ενός δυναμικού και ισορ-
ροπημένου χαρτοφυλακίου, η δραστηριοποίηση στη 
χονδρική και λιανική αγορά της ηλεκτρικής ενέργει-
ας, η εμπορία εκπομπών CΟ2, καθώς και η επέκταση 
στην ενεργειακή αγορά γειτονικών χωρών.

Η M&M GAS Co S.A έχει συσταθεί από τους Ομί-
λους ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και MOTOR OIL από το 2010 
και δραστηριοποιείται στην προμήθεια και εμπορία 
φυσικού αερίου (υγροποιημένου ή μη). H Εταιρεία 
στοχεύει στη διασφάλιση της κάλυψης, με ανταγωνι-
στικούς όρους, των αναγκών των δύο Ομίλων σε φυ-
σικό αέριο καθώς και στην εμπορία φυσικού αερίου 
σε τρίτους. Κατά τη σύστασή της, η Εταιρεία έθεσε 
τις βάσεις για την απελευθέρωση της εγχώριας αγο-
ράς φυσικού αερίου, πραγματοποιώντας την πρώτη 
στα ελληνικά χρονικά εισαγωγή ιδιωτικού φορτίου 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ).
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Το 2013 υπήρξε ένα ακόμα έτος ύφεσης για 
την Ελλάδα, το έκτο κατά σειρά, στο τέλος του 
οποίου η ελληνική οικονομία είχε απολέσει 

περίπου το 1/4 του ΑΕΠ που είχε καταγράψει το 2007. 
Η παρατεταμένη ύφεση έχει βλάψει τον παραγωγικό 
ιστό της χώρας, ωθώντας την ανεργία σε πρωτοφανή 
επίπεδα, όμως στο τέλος του 2013 υπήρξαν αρκετές 
ενδείξεις ότι η Ελλάδα εισέρχεται πλέον σε φάση 
σταθεροποίησης. Η επίτευξη πρωτογενούς πλεονά-
σματος για πρώτη φορά μετά το 2002, η εξάλειψη του 
ελλείμματος στο εξωτερικό ισοζύγιο και η αποκλιμά-
κωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων απο-
τελούν αναμφισβήτητα σημάδια σταθεροποίησης και 
δημιουργούν προσδοκίες για ανάκαμψη της ελληνι-
κής οικονομίας. Κρίσιμης σημασίας εξέλιξη υπήρ-
ξε η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού 
συστήματος, που ολοκληρώθηκε το 2013 και αναμέ-
νεται μεσοπρόθεσμα να βελτιώσει τις συνθήκες ρευ-
στότητας για την ελληνική οικονομία.

Ταυτόχρονα, στο διεθνές πεδίο, οι ενέργειες της 
ΕΚΤ κατάφεραν να εξομαλύνουν τις πιέσεις στις 
αγορές, ωστόσο η ευρωπαϊκή οικονομία συνεχίζει 
να αντιμετωπίζει ισχυρές προκλήσεις και τον κίν-
δυνο του αποπληθωρισμού. Εκτός του ευρωπαϊκού 
χώρου, η αποδυνάμωση των ρυθμών ανάπτυξης στις 
αναδυόμενες αγορές προκαλεί εκ νέου προβλημα-
τισμό για τις αναπτυξιακές προοπτικές σε παγκό-
σμιο επίπεδο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στηρι-
ζόμενος στην επέκταση των δραστηριοτήτων του στο 
εξωτερικό, τον αυστηρό έλεγχο του κόστους και την 
έναρξη απόδοσης των σημαντικών επενδύσεων που 
πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα έτη, καταγρά-
φει αυξημένη λειτουργική κερδοφορία και μείωση 
του καθαρού δανεισμού, διασφαλίζοντας παράλληλα 
επαρκή ρευστότητα για την επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων του.

Σχετικά με τον Τομέα Μεταλλουργίας και Μεταλ-
λείων, η μέση τιμή του αλουμινίου το 2013 διαμορ-
φώθηκε στα 1,845 $/τν, σημειώνοντας πτώση 8,6% 
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγού-
μενου έτους και καταγράφοντας το χαμηλότερο επί-
πεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών. Τα θεμελιώδη 
στοιχεία της αγοράς παρουσιάζουν βελτίωση, καθώς 
η ζήτηση παραμένει ισχυρή, εντούτις την ίδια στιγμή 
πολλοί παραγωγοί που αντιμετωπίζουν ζημιές ανα-
γκάζονται να προχωρήσουν σε μείωση παραγωγής ή 
και να αναστείλουν τη λειτουργία των λιγότερο αποδο-
τικών μονάδων τους. Απέναντι σε αυτή τη συγκυρία, 
ο Όμιλος παρέμεινε προσηλωμένος στην υλοποίηση 
του προγράμματος ανάκτησης ανταγωνιστικότητας 
«ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», το οποίο ολοκληρώθηκε με επιτυχία 
το 2013. Η βελτιωμένη οικονομική επίδοση του Τομέα 
της Μεταλλουργίας σε σχέση με το προηγούμενο έτος 
καταδεικνύει τη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί, 
χωρίς όμως να αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. 

2014 Προοπτικές	Ανάπτυξης
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« Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ καταγράφει 
αυξημένη λειτουργική κερδοφορία και μείωση 
του καθαρού δανεισμού, διασφαλίζοντας 
παράλληλα επαρκή ρευστότητα για 
την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του »
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Παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις στο εγχώριο 
περιβάλλον, η ΜΕΤΚΑ ακολούθησε θετική πορεία 
σε όλη τη διάρκεια του 2013, διατηρώντας υγιή 
μεγέθη και καταγράφοντας ισχυρές επιδόσεις σε 
όλους τους τομείς.  Εφαρμόζοντας με συνέπεια της 
στρατηγική της, συνέχισε να διευρύνει το χαρτοφυ-
λάκιο των έργων της στο εξωτερικό, εδραιώνοντας 
την παρουσία της στην αγορά των ενεργειακών κα-
τασκευών της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. 
Η δυναμική πορεία της εταιρείας αποτυπώνεται στα 
οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2013 που 
επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα της ΜΕΤΚΑ, την 
οικονομική της σταθερότητα και τις μελλοντικές 
προοπτικές του Τομέα Έργων EPC. 

Στην εγχώρια αγορά ενέργειας, η ζήτηση ηλεκτρι-
κής ενέργειας το 2013 συνέχισε να επηρεάζεται 
αρνητικά από το αδύναμο οικονομικό περιβάλλον 

και κατέγραψε ετήσια μείωση 3,7% σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος. 

Παράλληλα, συνεχίζουν να παρατηρούνται σημαντι-
κές καθυστερήσεις στη διαδικασία απελευθέρωσης 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο όσον αφορά 
στην είσοδο των ιδιωτών παραγωγών στη λιανική, 
όσο και στην πρόσβασή τους σε μονάδες βάσης. Ο 
Όμιλος, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης 
του επενδυτικού πλάνου στον τομέα των θερμικών 
μονάδων, συνολικής ισχύος 1,2GW, έχει καθιερωθεί 
ως ο δεύτερος μεγαλύτερος ενεργειακός παίκτης, 
μετά τη ΔΕΗ, με σημαντικό πλέον μέρος τόσο του 
κύκλου εργασιών, όσο και της λειτουργικής κερδο-
φορίας του να προέρχεται από τον Τομέα Ενέργειας.

• 2.500 εργαζόμενοι
• Εισηγμένος στο Χ.Α.

• Κυρίαρχος ανεξάρτητος	
			παραγωγός	Ενέργειας	στην	Ελλάδα	

• 1,2 GW από	θερμικές	μονάδες	 
			σε	λειτουργία	

• 130 MW από	ΑΠΕ	μέχρι	το	2015

• Ισχυρός, ανταγωνιστικός 
			ευρωπαϊκός	Όμιλος	της	Βαριάς	

			Βιομηχανίας	Ενέργειας,

			Μεταλλουργίας	και	Κατασκευών

• Κύκλος	εργασιών	€1.403 το	2013

• EBITDA €231,9	το	2013
• Καθαρά	κέρδη	€22,5 εκατ.	το	2013

Ο	Όμιλος	με	μια	ματιά



H  Εταιρική κουλτούρα του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ βασίζεται στην αρχή ότι οι άνθρωποι αποτελούν την 
κινητήριο δύναμη μιας επιχείρησης και σε αυτούς οφείλεται τόσο η επιχειρηματική επιτυχία, όσο και 
η μελλοντική ανάπτυξη. Απόδειξη της φιλοσοφίας αυτής, το υψηλό μορφωτικό επίπεδο και η επαγγελ-

ματικότητα που χαρακτηρίζουν τους εργαζομένους του Ομίλου.

Στο πλαίσιο αυτό, ως ένας μεγάλος εργοδότης που παρέχει 2.500 θέσεις εργασίας, ο Όμιλος επενδύει σταθερά 
στο ανθρώπινο δυναμικό, διαμορφώνοντας ένα εργασιακό περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοί του αισθάνονται 
ασφάλεια, ισονομία, σταθερότητα, υψηλή ικανοποίηση, αφοσίωση και δέσμευση στις εταιρικές αξίες.

Οι	Άνθρωποί	μας	

…να προσελκύει 
και να συγκρατεί ικανά στελέχη με ακεραιότητα, δημιουργική σκέψη,συνέπεια 
και επαγγελματική ευσυνειδησία

…να παρέχει 
συνθήκες εργασίας που ευνοούν την ανάπτυξη και την πλήρη αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων κάθε εργαζομένου

 …να δημιουργεί 
ευκαιρίες για την επαγγελματική εξέλιξη όλων, μέσω της υιοθέτησης ενός ολοκληρωμένου 
συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης και ανταγωνιστικών συστημάτων παροχών 

…να διατηρεί 
την εργασιακή ειρήνη, μέσω πρακτικών που συμβάλλουν στις αρμονικές συνεργασίες 
και να διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικής επικοινωνίας

…να δίνει
στους εργαζομένους τα εργαλεία και την τεχνογνωσία που διευκολύνουν την καθημερινή 
εργασία, παρέχοντάς τους παράλληλα συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση

…και να επιτυγχάνει 
τον στόχο «ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ» 
σε όλες τις εταιρείες του Ομίλου.

Επένδυση στον Άνθρωπο για τον 
Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σημαίνει: 
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«...οι άνθρωποι αποτελούν 
την κινητήριο δύναμη μιας 
επιχείρησης....»



Κοινωνική	Υπευθυνότητα	

Στον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ η αδιαπραγμάτευτη 
δέσμευση για βιώσιμη ανάπτυξη μεταφράζε-
ται σε αποφάσεις και πράξεις που συμβάλλουν 

στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, στηρίζουν 
την ελληνική κοινωνία, προστατεύουν το φυσικό πε-
ριβάλλον και προάγουν τις ορθές επιχειρηματικές 
πρακτικές στο εργασιακό περιβάλλον. 

Για τον Όμιλο, η υπόσχεση να διατηρεί το ήθος και 
τις αρχές που εγγυώνται την αδιάρρηκτη συμμαχία 
με την Κοινωνία, τους Εργαζομένους και το Περιβάλ-
λον παραμένει ακλόνητη, ειδικά στη δύσκολη οικο-
νομική συγκυρία που βιώνει η χώρα, η οποία καθιστά 
ακόμα πιο αναγκαία τη συνεισφορά των επιχειρήσε-
ων ως κοινωνικών εταίρων. 

Πρόκειται για μια υπόσχεση η οποία ενδυναμώνει 
την πορεία προσφοράς και την ενεργό παρουσία του 
ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που προσμετρά παραπάνω 
από 20 χρόνια και το 2013 απέσπασε για ακόμη μια 
χρονιά την πιστοποίηση του Διεθνούς Φορέα Αξιο-
λόγησης GRI (Global Reporting Initiative), κατά το 
διεθνές πρότυπο GRI-G3 στο επίπεδο Β, για το 2012.

Και το 2013, παρά τις εγχώριες αντιξοότητες, ο Όμι-
λος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ παρήγαγε κοινωνικό προϊόν συ-
νολικής αξίας €211 εκατ. για επενδύσεις, παροχές 
προς τους εργαζομένους, χορηγίες, μερίσματα και 
πληρωμή φόρων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της διαφάνειας, ο Όμιλος 
είναι μια από τις ελάχιστες ελληνικές επιχειρήσεις 
που σε ετήσια βάση διεξάγει ανοιχτό διάλογο με 
τους κοινωνικούς του εταίρους στις κοινωνίες όπου 
και δραστηριοποιείται. Χαρακτηριστικά, το 2013 δι-
οργανώθηκαν, με μεγάλη συμμετοχή, Φόρουμ Ανοι-
χτού Διαλόγου για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά από τη 
ΜΕΤΚΑ και την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, ενώ για τρίτη φορά σε 
διάλογο με τα κοινά εισήλθε και η PROTERGIA.

Τέλος, το 2013 ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συμμετεί-
χε στο διεθνή δείκτη ESG (Environment, Society, 
Governance) του Bloomberg, καταλαμβάνοντας για 
το 2012 την πρώτη θέση στη συνολική επίδοση ανά-
μεσα στις ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν και 
την 9η σε παγκόσμιο επίπεδο.
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« Για τον Όμιλο, η υπόσχεση να διατηρεί το ήθος
 και τις αρχές που εγγυώνται την αδιάρρηκτη 
 συμμαχία με την Κοινωνία, τους Εργαζομένους 
 και το Περιβάλλον παραμένει ακλόνητη...»
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ETΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ





ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
της χρήσης από

1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013

Βάσει	του	άρθρου	4	του
Ν.	3556/2007
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Α. ΔΗΛΏΣΕΙΣ ΤΏΝ ΜΕΛΏΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 (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																																						

ΔΗΛΏΝΟΥΜΕ	ΟΤΙ

εξ΄	όσων	γνωρίζουμε:	

α. οι	συνημμένες	Οικονομικές	Καταστάσεις	της	«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	ΑΝΏΝΥΜΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	-	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ-

ΏΝ»	για	τη	χρήση	1.1.2013	έως	31.12.2013,	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	αποτελέ-

σματα	χρήσεως	της	«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	ΑΝΏΝΥΜΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	-	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ»,	καθώς	και	των	επιχειρή-

σεων	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	ΑΝΏΝΥΜΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	-	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ»,	καθώς	και	των	επιχειρήσεων	

που	περιλαμβάνονται	στην	ενοποίηση	εκλαμβανομένων	ως	σύνολο,	συμπεριλαμβανομένης	της	περιγραφής	των	

κυριότερων	κινδύνων	και	αβεβαιοτήτων	που	αντιμετωπίζουν.

 

Μαρούσι, 24 Μαρτίου 2014

Οι βεβαιούντες 

Ευάγγελος Μυτιληναίος

Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου

και Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Μυτιληναίος

Αντιπρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου

Γεώργιος Κοντούζογλου

Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου  και 

Εντεταλμένος Σύμβουλος
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Β. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΏΝ ΟΡΚΏΤΏΝ ΕΛΕΓΚΤΏΝ ΛΟΓΙΣΤΏΝ

Προς	τους	Μετόχους	της	Εταιρείας	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΏΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων

Ελέγξαμε	τις	συνημμένες	εταιρικές	και	τις	ενοποιημένες	οικονομικές	καταστάσεις	της	Εταιρείας	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

ΑΝΏΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ,	οι	οποίες	αποτελούνται	από	την	εταιρική	και	ενοποιημένη	κα-

τάσταση	οικονομικής	θέσης	της	31ης	Δεκεμβρίου	2013,	τις	εταιρικές	και	ενοποιημένες	καταστάσεις	συνολικού	

εισοδήματος,	μεταβολών	 ιδίων	κεφαλαίων	και	 ταμειακών	ροών	της	χρήσεως	που	έληξε	την	ημερομηνία	αυτή,	

καθώς	και	περίληψη	σημαντικών	λογιστικών	αρχών	και	μεθόδων	και	λοιπές	επεξηγηματικές	πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

Η	διοίκηση	έχει	την	ευθύνη	για	την	κατάρτιση	και	εύλογη	παρουσίαση	αυτών	των	εταιρικών	και	ενοποιημένων	

οικονομικών	 καταστάσεων	 σύμφωνα	με	 τα	Διεθνή	Πρότυπα	Χρηματοοικονομικής	Αναφοράς,	 όπως	αυτά	 έχουν	

υιοθετηθεί	από	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση,	όπως	και	για	εκείνες	τις	εσωτερικές	δικλίδες,	που	η	διοίκηση	καθορίζει	

ως	απαραίτητες,	ώστε	να	καθίσταται	δυνατή	η	κατάρτιση	εταιρικών	και	ενοποιημένων	οικονομικών	καταστάσεων	

απαλλαγμένων	από	ουσιώδη	ανακρίβεια,	που	οφείλεται	είτε	σε	απάτη	είτε	σε	λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Η	δική	μας	ευθύνη	είναι	να	εκφράσουμε	γνώμη	επί	αυτών	των	εταιρικών	και	ενοποιημένων	οικονομικών	καταστά-

σεων	με	βάση	τον	έλεγχό	μας.	Διενεργήσαμε	τον	έλεγχό	μας	σύμφωνα	με	τα	Διεθνή	Πρότυπα	Ελέγχου.	Τα	πρότυπα	

αυτά	απαιτούν	να	συμμορφωνόμαστε	με	κανόνες	δεοντολογίας,	καθώς	και	να	σχεδιάζουμε	και	διενεργούμε	τον	

έλεγχο	με	σκοπό	την	απόκτηση	εύλογης	διασφάλισης	για	το	εάν	οι	εταιρικές	και	ενοποιημένες	οικονομικές	κατα-

στάσεις	είναι	απαλλαγμένες	από	ουσιώδη	ανακρίβεια.

Ο	έλεγχος	περιλαμβάνει	τη	διενέργεια	διαδικασιών	για	την	απόκτηση	ελεγκτικών	τεκμηρίων,	σχετικά	με	τα	ποσά	

και	τις	γνωστοποιήσεις	στις	εταιρικές	και	τις	ενοποιημένες	οικονομικές	καταστάσεις.	Οι	επιλεγόμενες	διαδικα-

σίες	βασίζονται	στην	κρίση	του	ελεγκτή	περιλαμβανομένης	της	εκτίμησης	των	κινδύνων	ουσιώδους	ανακρίβειας	

των	εταιρικών	και	ενοποιημένων	οικονομικών	καταστάσεων,	που	οφείλεται	είτε	σε	απάτη	είτε	σε	λάθος.	Κατά	τη	

διενέργεια	αυτών	των	εκτιμήσεων	κινδύνου,	ο	ελεγκτής	εξετάζει	τις	εσωτερικές	δικλίδες	που	σχετίζονται	με	την	

κατάρτιση	και	εύλογη	παρουσίαση	των	εταιρικών	και	ενοποιημένων	οικονομικών	καταστάσεων	της	εταιρείας,	με	

σκοπό	το	σχεδιασμό	ελεγκτικών	διαδικασιών	κατάλληλων	για	τις	περιστάσεις,	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	οικονομικών	καταστάσεων.

Πιστεύουμε	ότι	τα	ελεγκτικά	τεκμήρια	που	έχουμε	συγκεντρώσει	είναι	επαρκή	και	κατάλληλα	για	τη	θεμελίωση	

της	ελεγκτικής	μας	γνώμης.
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Γνώμη

Κατά	τη	γνώμη	μας,	οι	συνημμένες	εταιρικές	και	ενοποιημένες	οικονομικές	καταστάσεις	παρουσιάζουν	εύλογα,	

από	κάθε	ουσιώδη	άποψη,	την	οικονομική	θέση	της	Εταιρείας	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΏΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ	και	των	θυγατρικών	αυτής	κατά	την	31	Δεκεμβρίου	2013	και	τη	χρηματοοικονομική	τους	επίδοση	

και	τις	ταμειακές	τους	ροές	για	τη	χρήση	που	έληξε	την	ημερομηνία	αυτή	σύμφωνα	με	τα	Διεθνή	Πρότυπα	Χρημα-

τοοικονομικής	Αναφοράς,	όπως	αυτά	έχουν	υιοθετηθεί	από	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση.

Θέμα Έμφασης

Εφιστούμε	την	προσοχή	σας	στη	σημείωση	6.34	των	οικονομικών	καταστάσεων,	όπου	περιγράφεται	το	θέμα	ότι,	

στις	25	Ιουλίου	2011	η	Ελληνική	Κυβέρνηση	μέσω	του	Υπουργείου	Οικονομικών	γνωστοποίησε	στην	θυγατρική	

εταιρεία	του	ομίλου	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	Α.Ε.,	απόφαση	της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής	η	οποία	κρίνει	ασύμβατη	με	τους	

κοινοτικούς	κανόνες	περί	κρατικών	ενισχύσεων	την	τιμολόγηση	ηλεκτρικού	ρεύματος	της	Δ.Ε.Η.	προς	τη	θυγα-

τρική	εταιρεία	για	την	περίοδο	μεταξύ	 Ιανουαρίου	2007	και	Μαρτίου	2008.	Η	εταιρεία	Αλουμίνιον	Α.Ε.	στις	06	

Οκτωβρίου	2011	προσέφυγε	ενώπιον	του	Γενικού	Δικαστηρίου	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	αιτούμενη	την	ακύρωση	

της	ως	άνω	απόφασης.	Η	Δ.Ε.Η.	επιχειρεί	να	εκτελέσει	την	ως	άνω	απόφαση	της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής,	μέσω	

Διαταγής	Πληρωμής	που	εξεδόθη,	κάθε	πράξη	εκτέλεσης	της	οποίας	η	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	Α.Ε.	θα	προσβάλλει,	ενώ	

θα	επιδιώξει	και	τη	λήψη	νέων	ασφαλιστικών	μέτρων	(αναστολή	εκτέλεσης).	Η	Διοίκηση	του	Ομίλου	εκτιμά,	ότι	η	

πιθανότητα	μελλοντικής	εκροής	οικονομικών	πόρων	για	τυχόν	διευθέτηση	της	εν	λόγω	ενδεχόμενης	υποχρέωσης	

ποσού	€	20,3	εκ.	(€	17,4εκ	πλέον	τόκων)	είναι	απομακρυσμένη.

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

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων

α)	 	Στην	 Έκθεση	Διαχείρισης	 του	Διοικητικού	Συμβουλίου	περιλαμβάνεται	 δήλωση	εταιρικής	διακυβέρνησης,	

η	 οποία	 παρέχει	 τα	 πληροφοριακά	 στοιχεία	 που	 ορίζονται	 στην	 παράγραφο	 3δ	 του	 άρθρου	 43α	 του	 Κ.Ν.	

2190/1920.

β)	 	Επαληθεύσαμε	τη	συμφωνία	και	την	αντιστοίχηση	του	περιεχομένου	της	 Έκθεσης	Διαχείρισης	του	Διοικη-

τικού	Συμβουλίου	με	τις	συνημμένες	εταιρικές	και	ενοποιημένες	οικονομικές	καταστάσεις,	στα	πλαίσια	των	

οριζόμενων	από	τα	άρθρα	43α,	108	και	37	του	Κ.Ν.	2190/1920.

Αθήνα,	24	Μαρτίου	2014
Ο	Ορκωτός	Ελεγκτής	Λογιστής

Βασίλης	Καζάς

Α.Μ.	Σ.Ο.Ε.Λ.	13281

Ο	Ορκωτός	Ελεγκτής	Λογιστής

Θανάσης	Ξύνας

Α.Μ.	Σ.Ο.Ε.Λ.	34081
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Γ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η	παρούσα	Ετήσια	Έκθεση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	αφορά	στην	χρονική	περίοδο	της	χρήσεως	2013.	Η	Έκ-

θεση	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	Κεφα-

λαιαγοράς	και	ιδίως	την	Απόφαση	με	αριθμό	7/448/11.10.2007	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Επιτροπής	Κεφα-

λαιαγοράς.

Στη	παρούσα	έκθεση	περιέχονται	χρηματοοικονομικές	πληροφορίες	της	Εταιρείας	«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	Α.Ε.	–	Όμιλος	

Επιχειρήσεων»	(στο	εξής	η	«Εταιρεία»)	και	των	θυγατρικών	και	συνδεδεμένων	με	αυτή	εταιρειών	(στο	εξής	από	

κοινού	με	την	εταιρεία	ο	«Όμιλος»)	για	τη	χρήση	2013	και	περιγράφονται	σημαντικά	γεγονότα	που	διαδραματίσθη-

καν	στην	περίοδο	αυτή	και	η	επίδρασή	τους	στις	ετήσιες	οικονομικές	καταστάσεις.	Επίσης,	περιγράφονται	οι	κυ-

ριότεροι	κίνδυνοι	και	αβεβαιότητες	που	οι	εταιρείες	του	Ομίλου	ενδέχεται	να	αντιμετωπίσουν	το	επόμενο	έτος	και	

τέλος	παρατίθενται	οι	σημαντικές	συναλλαγές	μεταξύ	της		Εταιρείας	και	των	συνδεδεμένων	με	αυτήν	προσώπων.

Ι. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2013 - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ

Το	2013	υπήρξε	ακόμα	ένα	έτος	ύφεσης	για	την	Ελλάδα,	το	έκτο	κατά	σειρά,	στο	τέλος	του	οποίου	η	Ελληνική	

οικονομία	έχει	απολέσει	περίπου	το	1/4	του	ΑΕΠ	που	είχε	καταγράψει	το	2007.	

Η	παρατεταμένη	ύφεση	έχει	βλάψει	τον	παραγωγικό	ιστό	της	χώρας	ωθώντας	την	ανεργία	σε	πρωτοφανή	επίπεδα,	

όμως	στο	τέλος	του	2013	υπάρχουν	αρκετές	ενδείξεις	ότι	η	Ελλάδα	εισέρχεται	πλέον	σε	φάση	σταθεροποίησης.	Η	

επίτευξη	πρωτογενούς	πλεονάσματος	για	πρώτη	φορά	μετά	το	2002,	η	εξάλειψη	του	ελλείμματος	στο	εξωτερικό	

ισοζύγιο	και	η	αποκλιμάκωση	των	αποδόσεων	των	ελληνικών	ομολόγων,	αποτελούν	αναμφισβήτητα	σημάδια	στα-

θεροποίησης	και	δημιουργούν	προσδοκίες	για	ανάκαμψη	της	ελληνικής	οικονομίας.	Κρίσιμης	σημασίας	θετική	

εξέλιξη	 υπήρξε	 η	 επιτυχής	 ανακεφαλαιοποίηση	 του	 τραπεζικού	 συστήματος,	 που	 ολοκληρώθηκε	 το	 2013	 και	

αναμένεται	μεσοπρόθεσμα	να	βελτιώσει	τις	συνθήκες	ρευστότητας	για	την	ελληνική	οικονομία.

Ταυτόχρονα,	στο	διεθνές	πεδίο,	οι	ενέργειες	της	ΕΚΤ	κατάφεραν	να	εξομαλύνουν	τις	πιέσεις	στις	αγορές,	η	Ευ-

ρωπαϊκή	οικονομία	όμως	συνεχίζει	να	αντιμετωπίζει	ισχυρές	προκλήσεις	και	το	κίνδυνο	του	αποπληθωρισμού.	

Εκτός	του	Ευρωπαϊκού	χώρου,	η	αποδυνάμωση	των	ρυθμών	ανάπτυξης	στις	αναδυόμενες	αγορές	προκαλεί	εκ	

νέου	προβληματισμό	για	τις	αναπτυξιακές	προοπτικές	σε	παγκόσμιο	επίπεδο.

Σε	αυτό	το	πλαίσιο,	ο	Όμιλος	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ,	στηριζόμενος	στην	επέκταση	των	δραστηριοτήτων	του	στο	εξωτερικό,	

τον	αυστηρό	έλεγχο	του	κόστους	και	την	έναρξη	απόδοσης	των	σημαντικών	επενδύσεων	που	πραγματοποιήθηκαν	

τα	προηγούμενα	έτη,	καταγράφει	αυξημένη	λειτουργική	κερδοφορία	και	μείωση	του	καθαρού	δανεισμού	διασφα-

λίζοντας	παράλληλα	επαρκή	ρευστότητα	για	την	επίτευξη	των	στρατηγικών	στόχων	του.

Τομέας Μεταλλουργίας και Μεταλλείων
 

Το	2013	οι	τιμές	του	Αλουμινίου	στο	LME	κυμάνθηκαν	σε	ένα	εύρος	τιμών	από	$1,695/τν	έως	$2,123/τν	ενώ	αντί-

στοιχα	υπήρξε	σημαντική	μεταβλητότητα	και	στην	ισοτιμία	€/$	από	1,28	έως	1,38.	Στο	Β΄Εξάμηνο	είχαμε	συνέχεια	

της	πτωτικής	τάσης	με	την	τιμή	του	αλουμινίου	να	καταγράφει	τιμές	ακόμα	και	κάτω	από	τα	$1,700/τν,	θέτοντας	

σημαντικές	προκλήσεις	για	τους	παραγωγούς	με	υψηλό	κόστος.	
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Η	μέση	τιμή	του	αλουμινίου	το	2013	διαμορφώθηκε	στα	1,845	$/τν,	σημειώνοντας	πτώση	8,6%	σε	σύγκριση	με	την	

αντίστοιχη	περίοδο	του	προηγούμενου	έτους,	καταγράφοντας	το	χαμηλότερο	επίπεδο	των	τελευταίων	τεσσάρων	

ετών.

Οι	αρνητικές	εξελίξεις	όσον	αφορά	στις	οικονομικές	επιδόσεις	των	αναδυόμενων	οικονομιών	και	ιδιαίτερα	την	

Κίνα,	επηρέασαν	αρνητικά	τις	τιμές	του	Αλουμινίου	που	συνέχισαν	να	κινούνται	αρνητικά	στο	Β’	Εξάμηνο	του	2013.		

Σε	αντίθεση	με	τις	τιμές	στο	LME,	τα	premiums	καταγράφουν	ιστορικά	υψηλά	επίπεδα,	γεγονός	που	αντικατο-

πτρίζει	τις	ελλείψεις	διαθέσιμου	μετάλλου	προς	άμεση	χρήση.	Τα	θεμελιώδη	στοιχεία	της	αγοράς	παρουσιάζουν	

βελτίωση,	καθώς	η	ζήτηση	παρέμεινε	ισχυρή	ενώ	παράλληλα	πολλοί	παραγωγοί	που	αντιμετωπίζουν	ζημιές	ανα-

γκάζονται	να	προχωρήσουν	σε	μείωση	παραγωγής	ή	και	να	αναστείλουν	τη	λειτουργία	των	λιγότερο	αποδοτικών	

μονάδων	τους.

Απέναντι	σε	αυτή	τη	συγκυρία,	ο	Όμιλος	παρέμεινε	προσηλωμένος	στην	υλοποίηση	του	προγράμματος	ανάκτησης	

ανταγωνιστικότητας	«ΜΕΛΛΟΝ»,	το	οποίο	ολοκληρώθηκε	με	επιτυχία	το	2013.	Η	βελτιωμένη	οικονομική	επίδοση	

του	Τομέα	της	Μεταλλουργίας	σε	σχέση	με	το	προηγούμενο	έτος,	καταδεικνύει	τη	μεγάλη	πρόοδο	που	έχει	επιτευ-

χθεί	χωρίς	όμως	να	αφήνει	περιθώρια	εφησυχασμού.

Τομέας Κατασκευών (ΕPC)

Παρά	τις	συνεχιζόμενες	προκλήσεις	στο	εγχώριο	περιβάλλον,		η	ΜΕΤΚΑ	ακολούθησε	θετική	πορεία	σε	όλη	τη	

διάρκεια	του	2013,	διατηρώντας	υγιή	μεγέθη	και	καταγράφοντας	ισχυρές	επιδόσεις	σε	όλους	τους	τομείς.		

Εφαρμόζοντας	με	συνέπεια	της	στρατηγική	της,	συνέχισε	να	διευρύνει	το	χαρτοφυλάκιο	των	έργων	της	στο	εξω-

τερικό,	εδραιώνοντας	την	παρουσία	της	στην	αγορά	των	ενεργειακών	κατασκευών	της	Μεσογείου	και	της	Μέσης	

Ανατολής.	Η	επιτυχής	ολοκλήρωση	μιας	σειράς	μεγάλων	έργων	σε	Πακιστάν,	Ρουμανία,	Τουρκία,	Αλγερία,	και	

Ιορδανία,	συνολικής	ισχύος	3,5GW	σηματοδότησε	την	καθιέρωση	της	ΜΕΤΚΑ	ως	διεθνώς	αναγνωρισμένου	και	

αξιόπιστου	κατασκευαστή	ενεργειακών	έργων.

Η	δυναμική	πορεία	της	εταιρείας	αποτυπώνεται	στα	οικονομικά	αποτελέσματα	της	χρήσης	2013		και	επιβεβαιώ-

νουν	την	ανθεκτικότητα	της	ΜΕΤΚΑ.	

Συγκεκριμένα,	ο	κύκλος	εργασιών	του	Ομίλου	ΜΕΤΚΑ	για	την	τρέχουσα	χρήση	2013	ανήλθε	σε	€	606,5	εκατ.	αντί	

€	547,5	εκατ.	την	προηγούμενη	χρήση	ενώ	αντίστοιχα	της	Εταιρείας	για	την	ίδια	περίοδο	ανήλθε	σε	€	404,4	εκατ.	

αντί	€	327,9	εκατ.			

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

α)	 Η	«Κατασκευή	Θερμικής	Ενεργειακής	Μονάδας		Ισχύος	1250	MW»	στο	Ιράκ,	συμβατικού	τιμήματος	$	401,2	

εκ.,	που	στην	τρέχουσα	χρήση	κατέγραψε	κύκλο	εργασιών	ύψους	€147,9	εκ.

β).	 Η	«Κατασκευή	και	θέση	σε	λειτουργία	24	αεροστροβίλων	παραγωγής	ηλεκτρικής	ενέργειας,	συνολικής	ισχύ-

ος	481,7	MW»	στην	Αλγερία,	συμβατικού	τιμήματος	$211	εκατ.	και	72	εκατ.	Αλγερινά	δηνάρια,	που	στην	τρέ-

χουσα	χρήση	κατέγραψε	κύκλο	εργασιών	ύψους	€133,2	εκ.

γ)		 Η	συνέχιση	του	έργου		«	Κατασκευή	Σταθμού	Ηλεκτρικής	Ενέργειας	Ισχύος	700	MW»	στο	Deir	Ali	της	Συρίας,	

συμβατικού	τιμήματος	€	673	εκ.,	που	στην	τρέχουσα	χρήση	κατέγραψε	κύκλο	εργασιών	ύψους	€68,0	εκ.

δ)		 Η	«Κατασκευή	και	θέση	σε	λειτουργία	Μονάδας	Ισχύος	143	MW»	στην	Ιορδανία,	συμβατικού	τιμήματος	$143	

εκατ.		και	11	εκατ.	Ιορδανικά	δηνάρια,	που	στην	τρέχουσα	χρήση	κατέγραψε	κύκλο	εργασιών	ύψους	€48,0	εκ.

ε)		 Η	«Κατασκευή	και	θέση	σε	λειτουργία	Σταθμού	Ηλεκτρικής	Ενέργειας	Ισχύος	724	MW»	στο	Deir	Azzour	της	
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Συρίας,	συμβατικού	 τιμήματος	€	687	εκατ.	 ,	που	στην	 τρέχουσα	χρήση	κατέγραψε	κύκλο	εργασιών	ύψους	

€47,2	εκ.

στ)		Η	συνέχιση	του	έργου	«Κατασκευή	Σταθμού	Ηλεκτρικής	Ενέργειας	Ισχύος	775	MW»	στο	Ντενιζλί,	στην	Τουρ-

κία	συμβατικού	τιμήματος	€479	εκ.	όπου	ο	κύκλος	εργασιών	ανήλθε	σε	ποσό	€36,8	εκ.και	

ζ)			 η	συνέχιση	του	έργου		«Μελέτη,	προμήθεια,	κατασκευή	και	θέση	σε	λειτουργία	ενός	αεριοστρόβιλου	ALSTOM	

GT	13E2	Ισχύος	146	MW»	στη	Ιορδανία,	συμβατικού	τιμήματος	$	100	εκ.	και	2	εκ.	JOD	που	στην	τρέχουσα	

χρήση	κατέγραψε	κύκλο	εργασιών	ύψους	€35,4	εκ.

Το	μικτό	περιθώριο	κέρδους	για	τον		Όμιλο	και	την	Εταιρεία	ανήλθε	σε	20,4%	και	19,7%	αντίστοιχα,	ενώ	τα	λει-

τουργικά	κέρδη	προ	τόκων,	φόρων	και	αποσβέσεων	(EBITDA)	του	Ομίλου	ανήλθαν		στα	€	101,8	εκατ.	(16,78%).	

Αντίστοιχα	για	την	Εταιρεία	τα	λειτουργικά	κέρδη	προ	τόκων,	φόρων	και	αποσβέσεων	(EBITDA)	ανήλθαν	στα	€	

54,5	εκατ.	(13,48%).

Τα	καθαρά	κέρδη	του	Ομίλου	ΜΕΤΚΑ,	μετά	από	τους	φόρους	και	τις	μη	ελέγχουσες	συμμετοχές	,	ανήλθαν	στα	€	

91,6	εκατ.,	και	της	Εταιρείας,	ανήλθαν	στα	€	44,4	εκατ.

Η	καθαρή	ταμειακή	θέση	του	Ομίλου	ΜΕΤΚΑ	στο	τέλος	της	χρήσης	2013,		ανήλθε	σε		€	124,9	εκ.	η	οποία	παρου-

σίασε	αξιοσημείωτη	αύξηση	και	παραμένει	σε	υψηλά	επίπεδα	παρά	το	αρνητικό	οικονομικό	κλίμα.	

Η	οικονομική	θέση	του	Ομίλου	ΜΕΤΚΑ	στις	31	Δεκεμβρίου	2013	εξακολουθεί	να	είναι	ικανοποιητική	και		αντανα-

κλά	την	οικονομική	του	σταθερότητα	και	τις	μελλοντικές	προοπτικές	του.	Το	σύνολο	των	ιδίων	κεφαλαίων	στις	31	

Δεκεμβρίου	2013	έφθασε	τα	€	450	εκατ.	σε	σχέση	με	τα	€	370	εκατ.	στις	31	Δεκεμβρίου	2012,	παρουσιάζοντας	

αύξηση	της	τάξης	του	21,6%.

Τομέας Ενέργειας

Στην	εγχώρια	αγορά	ενέργειας,	η	ζήτηση	ηλεκτρικής	ενέργειας	το	2013	συνέχισε	να	επηρεάζεται	αρνητικά	από	το	
αδύναμο	οικονομικό	περιβάλλον	και	κατέγραψε	ετήσια	μείωση	3,7%	σε	σχέση	με	το	προηγούμενο	έτος.	

Όσον	αφορά	στην	παραγωγή,	καταγράφεται	ραγδαία	αύξηση	της	παραγωγής	από	ΑΠΕ,	που	προέρχεται	κυρίως	από	
Φωτοβολταϊκά,	των	οποίων	η	συνολική	εγκατεστημένη	ισχύ	ξεπέρασε	τα	2.000	MW	στο	τέλος	του	2013.	Η	Οριακή	
Τιμή	Συστήματος	(ΟΤΣ),	όπως	διαμορφώνεται	στη	χονδρεμπορική	αγορά	ηλεκτρικής	ενέργειας,	το	2013	κατέγρα-
ψε	μείωση	26,9%	σε	σχέση	με	το	προηγούμενο	έτος.

Σχετικά	με	τη	διαδικασία	απελευθέρωσης	της	αγοράς,	συνεχίζουν	να	παρατηρούνται	σημαντικές	καθυστερήσεις,	
τόσο	όσον	αφορά	στην	είσοδο	των	ιδιωτών	παραγωγών	στη	λιανική,	αλλά	και	στην	πρόσβασή	τους	σε	μονάδες	
βάσης.
Η	εμπορική	λειτουργία	της	μονάδας	της	PROTERGIA	στον	Αγ.	Νικόλαο	και	της	μονάδας	της	KORINTHOS	POWER,	
τον	Ιούνιο	του	2011	και	τον	Απρίλιο	του	2012	αντίστοιχα,	σηματοδότησαν	την	ολοκλήρωση	της	πρώτης	φάσης	του	
επενδυτικού	πλάνου	στον	τομέα	των	θερμικών	μονάδων,	συνολικής	ισχύος	1,2GW.	

Ο	Όμιλος	έχει	καθιερωθεί	ως	ο	δεύτερος	μεγαλύτερος	ενεργειακός	παίκτης,	μετά	τη	ΔΕΗ,	και	πλέον	σημαντικό	
μέρος,	τόσο	του	κύκλου	εργασιών,	όσο	και	της	λειτουργικής	κερδοφορίας	προέρχεται	από	τον	τομέα	της	Ενέργει-
ας.	
 
Συγκεκριμένα	οι	επιδράσεις	στον	κύκλο	εργασιών	καθώς	και	στη	λειτουργική	αλλά	και	καθαρή	κερδοφορία	του	
Ομίλου	κατά	το	2013	σε	σχέση	με	τη	προηγούμενη	χρήση	έχουν	ως	εξής:
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Α. Κύκλος Εργασιών

Β. EBITDA Ομίλου

 

EBITDA	 	 2012*:	 Το	 EBITDA	 της	 31/12/2012	 έχει	 αναπροσαρμοστεί	 ως	 προς	 το	 ΔΛΠ	 8	 (Αλλαγή	 λογιστι-

κής	 πολιτικής	 αναγνώρισης	 δαπανών	 «ανακατασκευής	 λεκανών	 ηλεκτρόλυσης	 Αλουμινίου»,	 της	 θυγα-

τρικής	 Αλουμίνιον	 Α.Ε.	 κατά	 8,364	 εκ€)	 αλλά	 δεν	 περιλαμβάνει	 την	 εφαρμογή	 του	 ΔΛΠ	 19	 (-7,293	 εκ€).	

Τα	 Λειτουργικά	 Αποτελέσματα	 Προ	 Φόρων,	 Χρηματοοικονομικών,	 Επενδυτικών	 Αποτελεσμάτων	 και	 Συ-

νολικών	 Αποσβέσεων	 (EBITDA)	 μετά	 την	 εφαρμογή	 και	 του	 ΔΛΠ	 19	 θα	 ανέρχονταν	 σε	 171,225	 εκ€. 
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Γ. Καθαρή Κερδοφορία Ομίλου μετά από δικαιώματα μειοψηφίας

 

Ο	Όμιλος	έχει	 την	πολιτική	να	αξιολογεί	 τα	αποτελέσματα	και	 την	απόδοση	του	σε	μηνιαία	βάση	εντοπίζοντας	

έγκαιρα	και	αποτελεσματικά	αποκλίσεις	από	τους	στόχους	και	λαμβάνοντας	αντίστοιχα	διορθωτικά	μέτρα.	Ο	όμι-

λος	μετράει	την	αποδοτικότητα	του	κάνοντας	χρήση	χρηματοοικονομικών	δεικτών	απόδοσης	που	χρησιμοποιού-

νται	διεθνώς:

-EBITDA (Operating Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization) - «Λειτουργικά αποτε-

λέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων»:		Ο	Όμιλος	

ορίζει	το	μέγεθος	«EBITDA	Ομίλου»	ως	τα	κέρδη/(ζημιές)	προ	φόρων	προσαρμοσμένα	για	χρηματοοικονομικά	

και	επενδυτικά	αποτελέσματα,	για	συνολικές	αποσβέσεις	(ενσώματων	και	άυλων	παγίων	περιουσιακών	στοιχείων)	

καθώς	και	για	τις	επιδράσεις	ειδικών	παραγόντων	όπως	το	μερίδιο	στα	λειτουργικά	αποτελέσματα	συγγενών	όταν	

αυτές	δραστηριοποιούνται	σε	έναν	από	τους	Επιχειρηματικούς	Τομείς	δραστηριότητας	του,	αλλά	και	τις	επιδρά-

σεις	απαλοιφών	που	πραγματοποιούνται	σε	συναλλαγές	με	τις	προαναφερόμενες	συγγενείς	εταιρείες.

- ROCE (Return on Capital Employed) – «Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούμενων κεφαλαίων»:	Ο	δείκτης	

διαιρεί	τα	κέρδη	προ	φόρων	και	χρηματοοικονομικών	αποτελεσμάτων	με	τα	συνολικά	απασχολούμενα	κεφάλαια	

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

προβλέψεων.

- ROE (Return on Equity) – «Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων»:	Ο	δείκτης	διαιρεί	τα	κέρδη	μετά	από	φόρους	

με	την	Καθαρή	Θέση	του	Ομίλου.

- EVA (Economic Value Added) – «Προστιθέμενη οικονομική αξία»:	Το	μέγεθος	αυτό	υπολογίζεται	πολλαπλα-

σιάζοντας	 τα	συνολικά	απασχολούμενα	κεφάλαια	με	 τη	διαφορά	 (ROCE	–	Κόστος	Κεφαλαίου)	και	αποτελεί	 το	

ποσό	κατά	το	οποίο	αυξάνεται	η	οικονομική	αξία	της	εταιρείας.	Ο	Όμιλος	για	να	υπολογίσει	το	κόστος	κεφαλαίου	

χρησιμοποιεί	τον	τύπο	του	WACC	–	«Μεσοσταθμικό	κόστος	κεφαλαίου».
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Οι	παραπάνω	δείκτες	για	το	2013	σε	σύγκριση	με	το	2012	κινήθηκαν	ως	εξής:

 2013  *adj. 2012 

EBITDA 231.899  171.225

ROIC  17,35%  19,89%

ROE  2,05%  1,95%

EVA  70,588  44,624

*adj.	2012

Το	EBITDA	της	31/12/2012	έχει	αναπροσαρμοστεί	τόσο	ως	προς	το	ΔΛΠ	8	(Αλλαγή	λογιστικής	πολιτικής	

αναγνώρισης	δαπανών	«ανακατασκευής	λεκανών	ηλεκτρόλυσης	Αλουμινίου»,	της	θυγατρικής	Αλουμίνιον	Α.Ε.	

κατά	8,364	εκ€)	όσο	και	ως	προς	το	ΔΛΠ	19	(-7,293	εκ€).	

ΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

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

Στις	25/2/2014	το	ΥΠΕΚΑ	ανακοίνωσε	τη	συμφωνία	μεταξύ	ΔΕΠΑ	και	Gazprom	για	την	αναδρομική	μείωση	της	

τιμής	του	αερίου	που	προμηθεύεται	η	πρώτη	από	τη	δεύτερη,	έκπτωση	που	θα	περάσει	στους	καταναλωτές.

Η	έκπτωση,	σύμφωνα	με	την	ανακοίνωση,	ανέρχεται	σε	15%	επί	της	τιμής	που	ισχύει	μέχρι	σήμερα	με	αναδρομική	

εφαρμογή,	σύμφωνα	και	με	τη	διακρατική	συμφωνία,	από	την	1/7/2013.	

Ο	Όμιλος	έχει	εκτιμήσει	τη	θετική	επίπτωση	που	προκύπτει	για	τη	χρήση	2013	από	την	προαναφερόμενη	έκπτωση	

σε	ποσό	12εκ	€	περίπου	για	τη	συνολική	κατανάλωση	του	κατά	το	διάστημα	από	1/7/2013	έως	και	31/12/2013.	Πιο	

αναλυτικά	η	επίπτ	ωση	στα	αποτελέσματα	και	την	καθαρή	θέση	του	Ομίλου	έχει	ως	εξής:

Ποσά	σε	εκ	€ 

Επίπτωση	στα	λειτουργικά	 12,00	
αποτελέσματα	του	Ομίλου:	

Επίπτωση	στα	αποτελέσματα	μετά	 8,08	
από	φόρους	και	δικαιώματα	
μειοψηφίας	Ομίλου:	

Ίδια	κεφάλαια	αποδιδόμενα	 8,08	
στους	μετόχους	της	μητρικής: 
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Η	όποια	οριστική	θετική	επίπτωση,	θα	καταγραφεί	στα	αποτελέσματα	του	Ομίλου	μέσα	στη	χρήση	2014	όταν	και	θα	

πραγματοποιηθεί	η	σχετική	αναδρομική	τιμολόγηση	από	τη	ΔΕΠΑ	προς	τις	εταιρείες	του	Ομίλου	για	την	περίοδο	

από	1/7/2013	μέχρι	και	την	τελευταία	ημερομηνία	τιμολόγησης	με	την	παλαιά,	προ	της	έκπτωσης,	τιμή.

Την	17/1/2013	εκδόθηκε	με	σχετική	απόφαση	του	ΥΠΕΚΑ	η	άδεια	εμπορικής	λειτουργίας	του	σταθμού	συμπα-

ραγωγής		ηλεκτρισμού	και	θερμότητας	της	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	Α.Ε.,	θυγατρικής	του	Ομίλου	Μυτιληναίος.	Ήδη,	από	τις	

28/11/2012,	ο	εν	λόγω	σταθμός	είχε	ενταχθεί	σε	καθεστώς	«δοκιμαστικής	λειτουργίας»	ως	Κατανεμόμενη	Μονά-

δα	Συμπαραγωγής	Ηλεκτρισμού	Θερμότητας	Υψηλής	Απόδοσης	(δοκιμαστική	λειτουργία	Κατανεμόμενης	Μονάδας	

ΣΗΘΥΑ)	από	το	λειτουργό	της	αγοράς	,	κατόπιν	της	υπογραφής	συμπληρωματικής	σύμβασης	συναλλαγών,	επιμε-

τρώντας	και	τιμολογώντας	ανάλογα	την	εγχυόμενη	ηλεκτρική	ενέργεια	στο	σύστημα.

Η	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	Α.Ε.	τον	Φεβρουάριο	του	2013	υπέγραψε	συμβόλαιο	με	την	Ελβετική	πολυεθνική	Glencore	για	την	

πώληση	συνολικά	75.000	τόνων	αλουμινίου	σε	κολόνες.	Οι	ποσότητες	θα	διατεθούν	στην	Ευρωπαϊκή	αγορά	στο	

διάστημα	από	τον	Ιανουάριο	του	2013	μέχρι	τον	Ιούνιο	του	2014.

Η	ΜΕΤΚΑ	Α.Ε.,	θυγατρική	του	Ομίλου	Μυτιληναίος	ανακοίνωσε	τα	εξής	νέα	έργα:

Α)	Τον	Μάιο,	υπεγράφη	νέο	συμβόλαιο	με	την	Société	Algérienne	de	Production	de	l’Electricité	(SPE	Spa),	σε	

κοινοπραξία	με	την	General	Electric.	Πρόκειται	για	το	τρίτο	μεγάλο	έργο	που	αναλαμβάνει	η	ΜΕΤΚΑ	στην	Αλγερία	

και	αφορά	σε	μελέτη,	προμήθεια,	κατασκευή	και	θέση	σε	

λειτουργία	σταθμού		παραγωγής	ηλεκτρικής	ενέργειας	φυσικού	αερίου	σε	ανοιχτό	κύκλο,	με	δύο	αεριοστρόβι-

λους,	συνολικής	ισχύος	368,152	MW	σε	τοπικές	συνθήκες.	

Η	συνολική	αξία	του	συμβολαίου	για	τη	ΜΕΤΚΑ	Α.Ε.	είναι	€	72.055.270	πλέον	DZD	2.127.010.929	(περίπου	€	92.8	

εκατ.	συνολικά)	και	το	χρονοδιάγραμμα	του	έργου	είναι	29,5	μήνες.

Β)	Τον	Ιούλιο,	ανακοίνωσε	την	υπογραφή	νέου	συμβολαίου	με	το	Υπουργείο	Ηλεκτρισμού	του	Ιράκ	για	το	έργο	κα-

τασκευής	σταθμού	συνδυασμένου	κύκλου	στο	Al-Anbar.	Πρόκειται	για	το	δεύτερο	μεγάλο	έργο	που	αναλαμβάνει	

η	ΜΕΤΚΑ	στο	Ιράκ,	το	οποίο	θα	υλοποιηθεί	από	την	κοινοπραξία	«Consortium	ΜΕΤΚΑ	Α.Ε.	(METKA)	-	ΜΕΤΚΑ	

Overseas	Ltd	(MOL)».

Το	 έργο	θα	 υλοποιηθεί	 σε	 συνεργασία	με	 την	SEPCOIII	 Electric	Power	Construction	Corporation	 (SEPCOIII).	

Σύμφωνα	με	το	πλαίσιο	συμφωνίας	μεταξύ	των	δύο	εταιρειών,	η	SEPCOIII	εξαγόρασε	τις	μετοχές	της	εταιρείας	

MOL,	στην	ονομαστική	τους	αξία,	στις	28.06.2013,	ενώ	οι	δύο	εταιρείες	βρίσκονται	σε	συζητήσεις	για	την	οριστι-

κοποίηση	του	βέλτιστου	σχήματος	συνεργασίας	που	θα	διασφαλίζει	την	επιτυχή	εκτέλεση	του	έργου,	και	το	οποίο	

ταυτόχρονα	θα	προσδιορίζει	ένα	αποδεκτό	επίπεδο	ρίσκου	για	τα	εμπλεκόμενα	μέρη.

Το	έργο	αφορά	σε	μελέτη,	προμήθεια,	κατασκευή	και	θέση	σε	λειτουργία	σταθμού	παραγωγής	ηλεκτρικής	ενέρ-

γειας	συνδυασμένου	κύκλου	με	καύσιμο	φυσικό	αέριο,	συνολικής	ισχύος	1.642,6	MW	σε	τοπικές	συνθήκες.	Η	

συνολική	αξία	του	συμβολαίου	είναι	$1,050εκ	και	το	χρονοδιάγραμμα	του	έργου	είναι	32	μήνες.

Τον	Σεπτέμβριο,	ανακοίνωσε	την	επιτυχή	ολοκλήρωση	του	έργου	κατασκευής	σταθμού	ηλεκτροπαραγωγής	συνδυ-

ασμένου	κύκλου	με	συνολική	ισχύ	870	MW,	του	αυστριακού	ενεργειακού	ομίλου	OMV,	στη	Σαμψούντα	της	Τουρκί-

ας.	Το	αντικείμενο	εργασιών	της	METKA	κάλυψε	όλο	το	εύρος	των	εργασιών	μελέτης,	προμήθειας	εξοπλισμού	και	

κατασκευής	του	σταθμού,	που	αποτελείται	από	δύο	μονάδες	συνδυασμένου	κύκλου	επί	ενός	άξονα	(2	x	109FB),	

τεχνολογίας	General	Electric.	Στην	εγκατάσταση	έχει	γίνει	πρόβλεψη	χώρων	για	επέκταση	και	έχουν	εγκατασταθεί	

οι	υποδομές	που	επιτρέπουν	την	τοποθέτηση	τρίτης	μονάδας	στο	μέλλον.	

Ο	σταθμός	ηλεκτροπαραγωγής	διαθέτει	σύστημα	άμεσης	ψύξης	με	κυκλώματα	θαλάσσιου	ύδατος	το	οποίο	αντλεί-

ται	από	τον	Εύξεινο	Πόντο.	Τα	σχετικά	έργα	ψύξης	και	τα	αντίστοιχα	θαλάσσια	έργα,	που	επίσης	ολοκληρώθηκαν	

με	επιτυχία	από	την	ΜΕΤΚΑ,	αποτέλεσαν	το	πλέον	απαιτητικό	τμήμα	του	έργου.



Ε
τή

σι
α 

οι
κο

νο
μι

κή
 έ

κθ
εσ

η 
τη

ς 
χρ

ήσ
ης

 α
πό

 1
η 

Ια
νο

υα
ρί

ου
 έ

ω
ς 

31
η 

Δ
εκ

εμ
βρ

ίο
υ 

20
13

33

Απόρροια	της	επιτυχημένης	ολοκλήρωσης	του	έργου,	είναι	η	επίλυση	των	εκκρεμών	ζητημάτων	από	τα	συμβαλ-

λόμενα	μέρη	και	η	έκδοση	και	υπογραφή	του		πιστοποιητικού	προσωρινής	παραλαβής	του	σταθμού	παραγωγής.	

Τον	Αύγουστο,	η	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	Α.Ε.	–	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ	ολοκλήρωσε	την	αναχρηματοδότηση	των	υφιστά-

μενων	δανειακών	υποχρεώσεων	της	Εταιρείας,	συνολικού	ποσού	ύψους	€243	εκατ.	για	3	χρόνια,	με	δυνατότητα	

επέκτασης	για		2	ακόμα	χρόνια	(σύνολο	5	χρόνια).	

Τον	Σεπτέμβριο	η	θυγατρική	εταιρεία	του	Ομίλου,	PROTERGIA	ΑΝΏΝΥΜΗ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΠΑΡΑΓΏΓΗΣ	ΚΑΙ	ΕΜΠΟΡΙΑΣ	

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,	 υπέβαλλε	αίτημα	 για	 την	ανάκληση	 της	υπ’	 αρ.	Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/4/10202/01-06-2001	

άδειας	παραγωγής	ηλεκτρικής	ενέργειας	για	το	σταθμό	ηλεκτροπαραγωγής	συνδυασμένου	κύκλου,	με	καύσιμο	

φυσικό	αέριο,	ισχύος	436,6	MW,	στην	Α’	ΒΙ.ΠΕ.	Βόλου.	

Τον	Νοέμβριο	 ολοκληρώθηκε	 η	 διαδικασία	 διαιτησίας	 για	 τη	 σύμβαση	προμήθειας	 ηλεκτρικής	 ενέργειας	 της	

θυγατρικής	εταιρείας	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	Α.Ε.	από	τη	ΔΕΗ	Α.Ε.	Η	απόφαση	Δ1/2013	που	εξέδωσε	η	Μόνιμη	Διαιτησία	

υπό	τη	Ρυθμιστική	Αρχή	Ενέργειας	(ΡΑΕ)	και	επιδόθηκε	στην	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	με	δικαστικό	επιμελητή,	ορίζει	ότι	

«Η	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	θα	προμηθεύεται	ηλεκτρική	ενέργεια	από	τη	ΔΕΗ	και	η	ΔΕΗ	θα	προμηθεύει	ηλεκτρική	ενέρ-

γεια	την	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	για	χρονικό	διάστημα	ίσο	προς	8.760	ώρες	ετησίως	και	έναντι	του	τιμήματος	των	40,7€/

MWh,	στο	οποίο	περιλαμβάνονται	το	σταθερό	και	μεταβλητό	κόστος	ενέργειας,	οι	Χρεώσεις	Χρήσης	Συστήματος,	

Επικουρικών	Υπηρεσιών,	ΥΚΏ,	και	οι	επιβαρύνσεις	για	τα	ανταποδοτικά	τέλη	υπέρ	ΡΑΕ	και	ΔΕΣΜΗΕ/ΛΑΓΗΕ,	ενώ	

δεν	περιλαμβάνονται	οι	χρεώσεις	του	Ειδικού	Τέλους	ΑΠΕ/ΕΤΜΕΑΡ,	καθώς	και	ο	Ειδικός	Φόρος	Κατανάλωσης	

ηλεκτρικής	ενέργειας,	το	ΔΕΤΕ	και	τυχόν	επιβαλλόμενες	λοιπές	φορολογικές	επιβαρύνσεις».	Η	απόφαση	αφορά	

στο	διάστημα	από	1ης	Ιουλίου	2010	μέχρι	και	τις	31	Δεκεμβρίου	2013.

Σε	συνέχεια	της	ως	άνω	διαιτητικής	απόφασης,	την	οποία	και	τα	δύο	μέρη	δεσμεύθηκαν	εκ	των	προτέρων	ότι	θα	

αποδεχθούν,	η	ΔΕΗ	και	η	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	θα	τακτοποιήσουν	οικονομικά	και	λογιστικά	τον	μεταξύ	τους	λογαριασμό,	

αναδρομικά	από	1/7/2010,	σύμφωνα	με	τις	επιταγές	της	διαιτητικής	απόφασης.	Η	προκύπτουσα	διαφορά	για	την	

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	Α.Ε.	και	τον	Όμιλο	αποτυπώθηκε		στις	ενδιάμεσες	οικονομικές	καταστάσεις	της	περιόδου	1η	Ιανου-

αρίου	-	30	Σεπτεμβρίου	2013.

Συγκεκριμένα:

(i)	 Οι	επιπτώσεις	με	αναδρομική	ισχύ	της	Απόφασης	στα	οικονομικά	αποτελέσματα	της	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	ΑΕ	υπολο-

γίζονται	στο	ποσό	των	€35,2	εκ.	για	την	περίοδο	από	01.07.2010	έως	30.06.2013,	εκ	των	οποίων,	το	ποσό	των	

€29,0	εκ.	αφορά	στην	περίοδο	01.07.2010	έως	31.12.2012	και	το	ποσό	των	€6,2	εκ.	αφορά	στην	περίοδο	από	

01.01.2013	έως	30.06.2013.

(ii)	 Η	ΔΕΗ	συνεπεία	 των	«έναντι»	καταβολών	που	πραγματοποιούσε	η	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	Α.Ε	για	 την	περίοδο	από	

01.07.2010	έως	30.09.2013	όφειλε	το	ποσό	των	€32,15	εκ.

(iii)	 Η	οικονομική	τακτοποίηση		του	υπολοίπου	της	ΔΕΗ	έναντι	της	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	Α.Ε.	δυνάμει	της	Απόφασης	και	

το	οποίο	αφορά	στην	περίοδο	από	01.07.2010	έως	και	30.09.2013		πραγματοποιήθηκε	στα	πλαίσια	της	συνε-

χιζόμενης	προμήθειας	ηλεκτρικής	ενέργειας	της	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	ΑΕ	από	τη	ΔΕΗ	.

Με	 απόφαση	 από	 τις	 21/11/2013	 έκτακτης	 Γενικής	 Συνέλευσης	 των	 μετόχων	 της	 θυγατρικής	 εταιρείας	

«PROTERGIA	ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	ΑΓΙΟΥ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΑΝΏΝΥΜΗ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΠΑΡΑΓΏΓΗΣ	ΚΑΙ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΗΛΕ-

ΚΤΡΙΚΗΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,	αποφασίσθηκε	η	απορρόφηση	του	κλάδου	παραγωγής	ηλεκτρικής	ενέργειας	από	εν	λει-

τουργία	εργοστάσια	με	καύσιμο	φυσικό	αέριο	της	θυγατρικής	εταιρείας	του	Ομίλου	Μυτιληναίος	με	την	επωνυμία	

«PROTERGIA	ΑΝΏΝΥΜΗ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΠΑΡΑΓΏΓΗΣ	ΚΑΙ	ΕΜΠΟΡΙΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»	σύμφωνα	με	 τις	

διατάξεις	του	Ν.2190/1920	και	τα	άρθρα	1-5	του	Ν.2166/1993.
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Η	ανωτέρω	απόσχιση	και	εισφορά	Κλάδου	εγκρίθηκε	βάσει	της	υπ’αριθμόν	24018/13-06/12/2013	σχετ.	22999/13	

Απόφαση	του	Αντιπεριφερειάρχου	Π.Ε.	Βορείου	Τομέα	Αθηνών	(ΑΔΑ	ΒΛΓΠ7Λ7-Ζ31).

Επίσης,	τον	μήνα	Νοέμβριο	οι	θυγατρικές	εταιρείες	του	Ομίλου,	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	Α.Ε	και	PROTERGIA	ΘΕΡΜΟΗΛΕ-

ΚΤΡΙΚΗ	ΑΓΙΟΥ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΑΝΏΝΥΜΗ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΠΑΡΑΓΏΓΗΣ	ΚΑΙ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	(100%	

θυγατρική	του	Ομίλου		PROTERGIA	ΑΝΏΝΥΜΗ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΠΑΡΑΓΏΓΗΣ	ΚΑΙ	ΕΜΠΟΡΙΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ	ΕΝΕΡΓΕΙ-

ΑΣ),	εξέδωσαν	κοινοπρακτικά	ομολογιακά	δάνεια	ύψους	€145	εκατ		και	€104	εκατ	αντίστοιχα,	μέσω	των	οποίων	

πραγματοποίησαν	αναδιάρθρωση	υφιστάμενου	δανεισμού.	Η	διάρκεια	των	ανωτέρω	ομολογιακών	δανείων	είναι	

3	έτη,	με	δυνατότητα	επέκτασης	για	2	ακόμα	έτη,	ήτοι	συνολικά	έως	5	έτη.	Η	«PROTERGIA	ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	

ΑΓΙΟΥ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ	ΑΝΏΝΥΜΗ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΠΑΡΑΓΏΓΗΣ	ΚΑΙ	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»	αναδέχθηκε	

λόγω	απόσχισης	με	εισφορά	προς	αυτή	τον	κλάδο	που	αφορά	στην	παραγωγή	ενέργειας	από	το	σταθμό	ηλεκτρο-

παραγωγής	της	«PROTERGIA	ΑΝΏΝΥΜΗ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΠΑΡΑΓΏΓΗΣ	ΚΑΙ	ΕΜΠΟΡΙΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»	με	

ημερομηνία	κατάρτισης	λογιστικής	κατάστασης	μετασχηματισμού	την	31.08.2013.

Στις	20.11.2013	η	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	Α.Ε.	–	Όμιλος	Επιχειρήσεων	ανακοίνωσε	την	επιτυχή	ολοκλήρωση	της	πώλησης	

3.217.288	μετοχών	της	θυγατρικής	της	εταιρείας	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ	ΕΛΛΑΔΟΣ	ΑΕ	-	ΜΕΤΚΑ	Α.Ε.	για	το	

συνολικό	ποσό	των	€40,2	εκατ.,	μέσω	ταχείας	διαδικασίας	βιβλίου	προσφορών	με	ιδιωτική	τοποθέτηση	σε	θεσμι-

κούς	επενδυτές.

Κατόπιν	της	ολοκλήρωσης	της	πώλησης,	η	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	Α.Ε.	διατηρεί	ποσοστό	50,0%	+	1	Μετοχή	του	μετοχικού	

κεφαλαίου	της	ΜΕΤΚΑ.

ΙΙΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  - ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

Α.  Προοπτικές για το 2014

Τομέας Μεταλλουργίας και Μεταλλείων

Στον	τομέα	της	Μεταλλουργίας	ο	ρυθμός	αύξησης	της	ζήτησης	αλουμινίου	σε	παγκόσμιο	επίπεδο	αναμένεται	να	

επιταχυνθεί	το	2014,	δρώντας	υποστηρικτικά	για	τις	τιμές	του	αλουμινίου.		Ώστόσο,	στο	Α’	Τρίμηνο	του	2014,	παρά	

την	καταγραφή	νέων	υψηλών	τιμών	για	τα	Premium,	οι	τιμές	του	αλουμινίου	στο	LME		κυμάνθηκαν	εκ	νέου	χαμη-

λότερα	από	τα	επίπεδα	των	1.800	$/τν.	που	σηματοδοτούν		ισχυρές	προκλήσεις	για	τους	παραγωγούς.	

Οι	εξελίξεις	αναφορικά	με	την	πορεία	των	αναδυόμενων	οικονομιών	και	ιδιαίτερα	της	Κίνας,	το	ενεργειακό	κό-

στος,	η	πορεία	της	ισοτιμίας	ευρώ	-	δολαρίου,	αλλά	και	η	νομισματική	πολιτική	που	θα	ακολουθήσουν	οι	Κεντρι-

κές	Τράπεζες,	αναμένεται	να	αποτελέσουν	τους	βασικούς	παράγοντες	που	θα	καθορίσουν	την	πορεία	του	κλάδου	

το	επόμενο	διάστημα.	

Σε	αυτό	το	διεθνές	πλαίσιο	και	το	δυσμενές	εγχώριο	περιβάλλον,	η	πλήρης	υλοποίηση	και	η	περαιτέρω	επέκταση	

των	στόχων	του	προγράμματος	ΜΕΛΛΟΝ,	αποτελεί	αναγκαία	συνθήκη	για	την	ενίσχυση	της	ανταγωνιστικότητας	και	

τη	βελτίωση	της	οικονομικής	επίδοσης	του	Τομέα	της	Μεταλλουργίας.	

Τομέας ΕPC

Το	2014	αναμένεται	να	συνεχιστεί	η	εκτέλεση	του	υπογεγραμμένου	ανεκτέλεστου	έργου	που	ανέρχεται	σε	€	1,7	
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δισ.	Η	ΜΕΤΚΑ	ξεκινά	το	2014	με	θετικές	προοπτικές	για	μια	ακόμα	χρονιά	με	ιδιαίτερα	ικανοποιητικές	επιδόσεις,	

στηριζόμενη	κυρίως	στα	έργα	που	έχει	αναλάβει	στις	νέες	αγορές	της	Αλγερίας,	της	Ιορδανίας	και	του	Ιράκ	ενώ	

παρά	τις	δυσκολίες	προχωρά	και	η	εκτέλεση	του	2ου	έργου	στη	Συρία.

Το	αμέσως	επόμενο	διάστημα,	η	ΜΕΤΚΑ	θα	επικεντρωθεί	στην	επιτυχημένη	εκτέλεση	των	συμβάσεων	στο	εξω-

τερικό,	αλλά	και	στην	αναζήτηση	νέων	έργων,	στις	υφιστάμενες	ή	και	σε	νέες	αγορές,	ώστε	να	αυξήσει	τα	μερίδιο	

της	στα	Ενεργειακά	Έργα	υποδομών	στην	Ευρώπη,	την	Τουρκία,	τη	Β.	Αφρική	και	τη	Μ.	Ανατολή.

Τομέας Ενέργειας

Το	2014,	ο	Τομέας	Ενέργειας	αναμένεται	να	συνεχίσει	να	ενισχύει	σταθερά	την	οικονομική	επίδοση	του	Ομίλου,	

καθώς	πλέον	βρίσκεται	σε	εμπορική	λειτουργία	το	σύνολο	των	θερμικών	μονάδων	που	κατασκευάστηκαν	τα	προη-

γούμενα	έτη.	Ο	συνδυασμός	μειωμένης	ζήτησης	και	αυξημένης	παραγωγικής	δυναμικότητας,	ιδιαίτερα	από	ΑΠΕ,	

αναμένεται	να	επιφέρει	μειωμένα	επίπεδα	λειτουργίας	για	τις	μονάδες	φυσικού	αερίου	και	δεν	δημιουργεί	προσ-

δοκίες	για	σημαντική	ενίσχυση	των	τιμών	στην	χονδρεμπορική	αγορά.

Οι	αλλαγές	στη	λειτουργία	της	αγοράς	που	ανακοινώθηκαν	πρόσφατα	από	τη	ΡΑΕ	προδιαγράφουν	τη	σταδιακή	

μετάβαση	σε	ένα	πιο	ανταγωνιστικό	μοντέλο	αγοράς	και	αναμένεται	να	συμβάλλουν	στην	αποκατάσταση	της	ρευ-

στότητας	που	αποτέλεσε	σημαντικό	πρόβλημα	την	προηγούμενη	περίοδο.

Ο	Όμιλος,	διαθέτοντας	1,2	GW	σε	λειτουργία,	έχει	εδραιώσει	τη	θέση	του	μεγαλύτερου	ανεξάρτητου	παραγωγού	

ενέργειας	 	 και	 έχει	 διασφαλίσει	 το	 κρίσιμο	μέγεθος	που	απαιτείται,	ώστε	 να	 επωφεληθεί	 τα	μέγιστα	από	 την	

επικείμενη	πλήρη	απελευθέρωση	της	εγχώριας	αγοράς	ηλεκτρικής	ενέργειας.	Σε	αυτό	το	πλαίσιο,	για	το	2014	

προδιαγράφεται	σταθερά	ικανοποιητική	συνεισφορά	από	τον	Τομέα	της	Ενέργειας,	που	αναμένεται	να	ενισχύσει	

ισότιμα	με	τους	άλλους	βασικούς	τομείς	δραστηριότητας	τα	ενοποιημένα	μεγέθη	του	Ομίλου.

IV ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΙΝΔΥΝΏΝ

Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων

Οι	δραστηριότητες	του	Ομίλου	δημιουργούν	πολλαπλούς	χρηματοοικονομικούς	κινδύνους	συμπεριλαμβανομένων	

των	κινδύνων	συναλλαγματικών	ισοτιμιών	και	επιτοκίων,	διακυμάνσεων	των	τιμών	της	αγοράς,	πιστωτικών	κινδύ-

νων	και	κινδύνων	ρευστότητας.	Το	πρόγραμμα	διαχείρισης	κινδύνων	του	Ομίλου,	στοχεύει	στον	περιορισμό	ενδε-

χόμενης	αρνητικής	επίδρασης	στα	χρηματοοικονομικά	αποτελέσματα	του,	που	είναι	δυνατό	να	προκύψει		από	την	

αδυναμία	πρόβλεψης	των	χρηματοοικονομικών	αγορών	και	τη	διακύμανση	στις	μεταβλητές	του	κόστους	και	των	

πωλήσεων.	

Οι	βασικές	πολιτικές	διαχείρισης	των	κινδύνων	καθορίζονται	από	τη	Διοίκηση	του	Ομίλου.	Η	πολιτική	διαχείρισης	

κινδύνων	εφαρμόζεται	από	το	τμήμα	Διαχείρισης	Διαθεσίμων	του	Ομίλου	(Corporate	Treasury	Department)	το	

οποίο	δρα	ως	ένα	κέντρο	υπηρεσιών	και	το	οποίο	λειτουργεί	στα	πλαίσια	συγκεκριμένων	κατευθύνσεων	εγκεκρι-

μένων	από	τη	Διοίκηση.

Πιστωτικός Κίνδυνος
O	Όμιλος	δεν	έχει	σημαντική	συγκέντρωση	πιστωτικού	κινδύνου	σε	κάποια	από	τα	συμβαλλόμενα,	με	αυτήν	μέρη.	

Ο	πιστωτικός	κίνδυνος	πηγάζει	από	τα	ταμειακά	διαθέσιμα	και	ταμειακά	ισοδύναμα,	παράγωγα	χρηματοοικονομι-
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κά	εργαλεία	και	καταθέσεις	σε	τράπεζες	και	χρηματοοικονομικά	ινστιτούτα,	καθώς	και	από	εκθέσεις	σε	πιστωτικό	

κίνδυνο	από	πελάτες.		

Για	τις	εμπορικές	και	λοιπές	απαιτήσεις,	ο	Όμιλος	δεν	εκτίθεται	θεωρητικά	σε	σημαντικούς	πιστωτικούς	κινδύ-

νους	καθώς	δεδομένης	της	πολυδιάστατης	φύσης	των	λειτουργιών	του	Ομίλου,	δεν	υπάρχει	σημαντική	συγκέ-

ντρωση	πιστωτικού	κινδύνου	αναφορικά	με	τις	εμπορικές	του	απαιτήσεις,	μιας	και	αυτός	διαχωρίζεται	σε	ένα	με-

γάλο	αριθμό	πελατών.	Ώστόσο,	λόγω	των	ειδικών	συνθηκών	που	επικρατούν	τόσο	στην	Ελλάδα	όσο	και	σε	αρκετές	

αγορές	της	Ευρώπης,	ο	Όμιλος	αφενός	παρακολουθεί,	σε	σταθερή	βάση,	τις	εμπορικές	του	απαιτήσεις	ενώ	έχει	

προχωρήσει	στην	υιοθέτηση	πολιτικών	και	πρακτικών	ώστε	να	διασφαλίζει	την	είσπραξη	τους.	Ενδεικτικά	τέτοιες	

πολιτικές	και	πρακτικές	περιλαμβάνουν	την	ασφάλιση	των	πιστώσεων	όπου	είναι	εφικτό,	 την	προείσπραξη,	σε	

μεγάλο	βαθμό,	της	αξίας	των		πωλούμενων	προϊόντων,	την	εξασφάλιση	των	απαιτήσεων	μέσω	ενεχυριάσεων	σε	

αποθέματα	των	πελατών	και	την	λήψη	εγγυητικών	επιστολών.	

Για	την	ελαχιστοποίηση	του	πιστωτικού	κινδύνου	σε	διαθέσιμα	και	ταμιακά	ισοδύναμα,	σε	συμβόλαια	χρηματοοι-

κονομικών	παραγώγων	καθώς	και	σε	άλλα	βραχυπρόθεσμα	χρηματοοικονομικά	προϊόντα,	ο	Όμιλος	θέτει	όρια	στο	

πόσο	θα	εκτίθεται	σε	κάθε	μεμονωμένο	χρηματοοικονομικό	ίδρυμα	και	συναλλάσσεται	μόνο	με	αναγνωρισμένα	

χρηματοπιστωτικά	ιδρύματα,	υψηλής	πιστοληπτικής	διαβάθμισης.	

Η	ληκτότητα	των	χρηματοοικονομικών	απαιτήσεων	την	31η	Δεκεμβρίου	2013	και	2012	για	τον	Όμιλο		και	την	Εται-

ρεία	αναλύεται	ως	εξής:

Σχέδιο	 νόμου	«Ρυθμίσεις	 για	 την	 εξυγίανση	 του	 ειδικού	 λογαριασμού	 του	άρθρου	40	Ν.2773/1999	και	 λοιπές	

διατάξεις»

Με	το	εν	λόγω	σχέδιο	νόμου	προτείνονται	ρυθμίσεις	προκειμένου	να	διασφαλισθεί	η	βιωσιμότητα	του	Μηχανισμού	

Στήριξης	των	Ανανεώσιμων	Πηγών	Ενέργειας	(ΑΠΕ)	με	απώτερο	σκοπό	την	εξυγίανση	του	Ειδικού	Λογαριασμού	

του	άρθρου	40	του	ν.	2773/1999.	Επιπροσθέτως,	οι	προτεινόμενες	ρυθμίσεις	έχουν	ως	στόχο	να	συμβάλλουν	στη	

μείωση	του	κόστους	της	ηλεκτρικής	ενέργειας	για	τον	τελικό	καταναλωτή	και	την	εθνική	οικονομία.	Πιο	συγκεκρι-

μένα,	το	παρόν	σχέδιο	νόμου	αποτελείται	από	τρεις	βασικούς	άξονες:	α)	προσαρμογή	τιμών	ώστε	να	συγκλίνουν,	

κατά	το	δυνατό,	τα	οφέλη	από	τον	μηχανισμό	στήριξης	στα	ίδια	περίπου	επίπεδα	για	όλες	τις	κατηγορίες	παραγω-

γών,	δηλαδή	προσαρμογή	που	να	στοχεύει,	κατά	το	δυνατόν,	στις	ίδιες	αποδόσεις	μεταξύ	των	επενδύσεων,	β)	προ-

στασία	των	επενδυτών	λαμβάνοντας	υπόψη	και	τις	συμβάσεις	χρηματοδότησης	και	γ)	νέες	τιμές	αποζημίωσης	των	
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παραγωγών	ηλεκτρικής	ενέργειας	από	ΑΠΕ	και	ΣΗΘΥΑ,	συμβατές	με	τις	ανάγκες	του	ηλεκτρικού	συστήματος	της	

χώρας,	που	συμβάλλουν	στη	μείωση	του	ενεργειακού	κόστους	εξασφαλίζοντας	συγχρόνως	εύλογες	αποδόσεις.

Το	εν	λόγω	σχέδιο	νόμου	αναρτήθηκε	στις	3	Μαρτίου	2014	σε	δημόσια	διαβούλευση	η	οποία	ολοκληρώθηκε	στις	

13	Μαρτίου	2014.

Σύμφωνα	με	το	άρθρο	3	του	εν	λόγω	σχεδίου	νόμου	προβλέπονται	τα	εξής:	

1.	 Εντός	δύο	(2)	μηνών	από	την	έναρξη	ισχύος	του	παρόντος	νόμου,	οι	παραγωγοί	ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ	οφείλουν	να	εκ-

δώσουν	εκπτωτικό-πιστωτικό	παραστατικό	κατά	τον	Κώδικα	Φορολογικής	Απεικόνισης	Συναλλαγών	(ΚΦΑΣ),	

με	το	οποίο	να	παρέχουν	έκπτωση:	

	 α.	σε	ποσοστό	35%	οι	παραγωγοί	ενέργειας	από	φωτοβολταϊκά	(πλην	των	περιπτώσεων	του	«Ειδικού	Προ-

γράμματος	ανάπτυξης	φωτοβολταϊκών	συστημάτων	σε	κτιριακές	εγκαταστάσεις»)	και	

	 β.	σε	ποσοστό	10%	οι	παραγωγοί	ενέργειας	από	τις	υπόλοιπες	ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ,	και	στις	δύο	περιπτώσεις	(α)	

και	(β)	επί	της	συνολικής	αξίας	της	πωληθείσας	ενέργειας	για	το	2013.	

2.		 Aπό	την	παρέλευση	της	προθεσμίας	της	παραγράφου	1	και	μέχρι	την	έκδοση	και	παράδοση	του	παραστατικού	

που	αναφέρεται	στην	παράγραφο	αυτή,	αναστέλλεται	η	υποχρέωση,	του	ΛΑΓΗΕ	για	το	Διασυνδεδεμένο	Σύστη-

μα	και	του	ΔΕΔΔΗΕ	για	το	Μη	Διασυνδεδεμένο	Σύστημα,	καταβολής	τιμήματος	για	την	ποσότητα	ενέργειας	

που	παραδίδεται	από	τον	μήνα	έναρξης	ισχύος	του	παρόντος	και	εφεξής.	Ο	Γενικός	Γραμματέας	Δημοσίων	

Εσόδων	εξουσιοδοτείται	να	καθορίσει	με	απόφασή	του	τις	λεπτομέρειες	σχετικά	με	την	φορολογική	απεικό-

νιση	της	συναλλαγής	που	περιγράφεται	στην	παράγραφο	1	και	την	παρούσα.	

3.		 Για	τα	έργα	ΑΠΕ	και	ΣΗΘΥΑ	που	εκδίδουν	σύμφωνα	με	την	παρ.	1	πιστωτικό-εκπτωτικό	παραστατικό	η	έκτακτη	

εισφορά	του	ν.	4093/2012,	όπως	τροποποιήθηκε	και	ισχύει,	για	το	2013	επαναϋπολογίζεται	επί	των	μειωμέ-

νων,	μετά	την	έκπτωση,	εσόδων	από	την	πώληση	ενέργειας	το	αναφερόμενο	έτος.	

Ο	Όμιλος	έχει	υπολογίσει	την	επίπτωση	που	ενδέχεται	να	προκύψει	στα	ενοποιημένα	αποτελέσματα	και	την	Ενο-

ποιημένη	Καθαρή	Θέση	αν	εφαρμοστούν	τα	όσα	προβλέπονται	στο	ανωτέρω	άρθρο	του	σχεδίου	νόμου.	Η	εν	λόγω	

επίπτωση	έχει	ως	εξής:

Ποσά	σε	εκ	€ 

Επίπτωση	στα	λειτουργικά	 2,88	
αποτελέσματα	του	Ομίλου:	

Επίπτωση	στα	αποτελέσματα	μετά	 2,64	
από	φόρους	και	δικαιώματα	
μειοψηφίας	Ομίλου:	

Ίδια	κεφάλαια	αποδιδόμενα	 2,64	
στους	μετόχους	της	μητρικής:	

Ο	Όμιλος	παρακολουθεί	τις	εξελίξεις	αναφορικά	με	το	εν	λόγω	σχέδιο	νόμου	και	θα	αναγνωρίσει	στα	αποτελέσμα-

τα	της	χρήσης	2014	την	όποια	επίπτωση	τελικά	προκύψει	μετά	την	οριστικοποίηση	της	επεξεργασίας	των	σχολίων	

που	προέκυψαν	κατά	τη	διαδικασία	της	δημόσιας	διαβούλευσης	του	σχεδίου	νόμου,	σχόλια	 τα	οποία	ήταν	στο	

σύνολο	τους	αρνητικά,	καθώς	και	την	ψήφιση	του	τελικού	κειμένου.

Κίνδυνος Ρευστότητας
Ο	κίνδυνος	ρευστότητας	συνδέεται	με	την	ανάγκη	για	επαρκή	χρηματοδότηση	της	δραστηριότητας	και	της	ανάπτυ-

ξης		του	Ομίλου.	Οι	σχετικές	ανάγκες	ρευστότητας	γίνονται	αντικείμενο	διαχείρισης	μέσω	προσεκτικής	παρακο-

λούθησης	των	χρεών	των	μακροπρόθεσμων	χρηματοοικονομικών	υποχρεώσεων	καθώς	επίσης	και	των	πληρωμών	

που	πραγματοποιούνται	καθημερινά.	
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Η	θετική	διαφορά	μεταξύ	Κυκλοφορούντος	Ενεργητικού	και	Βραχυπρόθεσμων	Υποχρεώσεων	που	εμφανίζει	κατά	

την	31/12/2013	ο	Όμιλος	εξασφαλίζει	την	επαρκή	χρηματοδότηση	της	μητρικής	Εταιρείας.

Ο	Όμιλος	διασφαλίζει	ότι	υπάρχουν	επαρκείς	διαθέσιμες	πιστωτικές	διευκολύνσεις	ώστε	να	είναι	σε	θέση	να	κα-

λύπτει	τις	βραχυπρόθεσμες	επιχειρηματικές	ανάγκες.	Τα	κεφάλαια	για	τις	μακροπρόθεσμες	ανάγκες	ρευστότητας	

εξασφαλίζονται	πρόσθετα	από	ένα	επαρκές	ποσό	δανειακών	κεφαλαίων	και	την	δυνατότητα	να	πωληθούν	μακρο-

πρόθεσμα	χρηματοοικονομικά	στοιχεία.	

Η	ληκτότητα	των	χρηματοοικονομικών	υποχρεώσεων	την	31η	Δεκεμβρίου	2013	και	2012	για	τον	Όμιλο		και	την	

Εταιρεία	αναλύεται	ως	εξής:
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Σημειώνεται	ότι	στον	παραπάνω	πίνακα	δεν	περιλαμβάνονται	υποχρεώσεις	σε	πελάτες	από	την	εκτέλεση	τεχνικών	

έργων	καθώς	η	ενηλικίωση	του	ποσού	αυτού	δεν	μπορεί	να	εκιμηθεί.

Επίσης,	δεν	περιλαμβάνονται	οι	προκαταβολές	πελατών,	οι	υποχρεώσεις	από	κατασκευαστικά	συμβόλαια	καθώς	

και	οι	προβλέψεις	και	τα	δεδουλευμένα	έξοδα.

Κίνδυνος Αγοράς 

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

προσφορά	έχουν	ως	αποτέλεσμα	την	έκθεση	του	Ομίλου	στον	κίνδυνο	διακύμανσης	των	σχετικών	τιμών.	

Οι	τιμές	των	εμπορευμάτων	συνδέονται	τόσο	με	μεταβλητές	που	προσδιορίζουν	τα	έσοδα	(πχ	τιμές	μετάλλων	στο	

LME)	όσο	και	το	κόστος	(π.χ.	τιμές	φυσικού	αερίου)	των	εταιριών	του	Ομίλου.	Ο	Όμιλος	από	τη	δραστηριότητα	του	

εκτίθεται	στην	διακύμανση	των	τιμών	Αλουμινίου	(AL),	Ψευδαργύρου	(Zn),	Μολύβδου	(Pb)	καθώς	και	στις	τιμές	

Φυσικού	αερίου	(Natrural	Gas)	σαν	στοιχείο	του	κόστους	παραγωγής.

Αναφορικά	με	τη	διακύμανση	των	τιμών	των	μετάλλων	ο	Όμιλος	έχει	σαν	πολιτική	την	ελαχιστοποίηση	του	κινδύ-

νου	κάνοντας	χρήση	χρηματοοικονομικών	παραγώγων.	

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο	Όμιλος	δραστηριοποιείται	σε	διεθνές	επίπεδο	και	συνεπώς	είναι	εκτεθειμένος	σε	κίνδυνο	συναλλαγματικών	

ισοτιμιών	που	προκύπτουν	κυρίως	από	το	δολάριο	των	ΗΠΑ.	Αυτό	το	είδος	κινδύνου	κυρίως	προκύπτει	από	εμπο-

ρικές	συναλλαγές	σε	ξένο	νόμισμα	όπως	επίσης	και	από	καθαρές	επενδύσεις	σε	οικονομικές	οντότητες	του	εξω-

τερικού.	Για	τη	διαχείριση	αυτής	της	κατηγορίας	κινδύνου,	το	τμήμα	Χρηματοοικονομικής	Διαχείρισης	του	Ομίλου	

συνάπτει	παράγωγα	και	μη	παράγωγα	χρηματοοικονομικά	μέσα	με	χρηματοοικονομικούς	οργανισμούς	για	λογα-

ριασμό	και	στο	όνομα	των	εταιρειών	του	Ομίλου.

Σε	επίπεδο	Ομίλου	 τα	χρηματοοικονομικά	αυτά	προϊόντα	χαρακτηρίζονται	ως	αντισταθμίσεις	συναλλαγματικού	

κινδύνου	συγκεκριμένων	στοιχείων	του	ενεργητικού,	παθητικού	ή	μελλοντικών	εμπορικών	συναλλαγών.

Κίνδυνος επιτοκίου
Τα	στοιχεία	ενεργητικού	του	Ομίλου	που	εκτίθενται	σε	επιτοκιακές	διακυμάνσεις	αφορούν	κυρίως	στα	διαθέσιμα	

και	ισοδύναμα	διαθεσίμων.	Η	πολιτική	του	Ομίλου	αναφορικά	με	τα	χρηματοοικονομικά	στοιχεία	ενεργητικού	είναι	

να	επενδύει	τα	μετρητά	του	σε	κυμαινόμενα	επιτόκια	ώστε	να	διατηρεί	την	απαραίτητη	ρευστότητα	επιτυγχάνοντας	
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ταυτόχρονα	ικανοποιητική	απόδοση	για	τους	μετόχους	της.			Επιπρόσθετα,	ο	Όμιλος	για	το	σύνολο	του	τραπεζικού	

δανεισμού	κάνει	χρήση	προϊόντων	κυμαινόμενου	επιτοκίου.	Ανάλογα	με	το	ύψος	των	υποχρεώσεων	σε	κυμαινόμε-

νο	επιτόκιο,	ο	Όμιλος	προβαίνει	στην	εκτίμηση	του	επιτοκιακού	κινδύνου	και	όπου	απαιτείται	μελετά	την	αναγκαι-

ότητα	χρήσης	επιτοκιακών	χρηματοοικονομικών	παραγώγων	Η	πολιτική	του	Ομίλου	είναι	να	ελαχιστοποιήσει	την	

έκθεση	του	στο	κίνδυνο	ταμειακών	ροών	επιτοκίου	όσον	αφορά	τη	μακροπρόθεσμη	χρηματοδότηση.	

Επιδράσεις των παραγόντων κινδύνου και ανάλυση ευαισθησίας
Σχετικά	με	την	επίδραση	των	παραπάνω	παραγόντων	στα	λειτουργικά	αποτελέσματα	του	Ομίλου,	στα	 Ίδια	Κεφά-

λαια	αλλά	και	στην	καθαρή	του	κερδοφορία	αυτά	έχουν	ως	εξής:

LME AL (Αλουμίνιο) $/t +50 -50

EBITDA	 εκ.	€	 6,5	 -6,5

Καθαρά	Αποτελέσματα	 εκ.	€	 5,2	 -5,2

Ίδια	Κεφάλαια	 εκ.	€	 5,2	 -5,2

Ισοτιμία €/$  €/$ -0,05 +0,05

EBITDA	 εκ.	€	 10,5	 -9,7

Καθαρά	Αποτελέσματα	 εκ.	€	 8,4	 -7,8

Ίδια	Κεφάλαια	 εκ.	€	 8,4	 -7,8

Τιμή φυσικού αερίου  €/MWh -5 +5

EBITDA	 εκ.	€	 15,73	 -15,73

Καθαρά	Αποτελέσματα	 εκ.	€	 12,6	 -12,6

Ίδια	Κεφάλαια	 εκ.	€	 12,6	 -12,6

Τέλος,	σε	ότι	αφορά	τον	επιτοκιακό	κίνδυνο	από	την	ανάλυση	ευαισθησίας	προκύπτει	ότι	η	αύξηση	του	επιτοκίου	

κατά	0,005	προκαλεί	αντίστοιχα	μείωση	στα	αποτελέσματα	προ	φόρων	και	τα	Ίδια	Κεφάλαια	κατά	3,88	εκατ	€.	

Η	έκθεση	του	Ομίλου	στους	κινδύνους	τιμών	εμπορευμάτων	καθώς	και	η	αντίστοιχη	ευαισθησία	μπορεί	να	ποι-

κίλλει	ανάλογα	με	 τον	όγκο	 των	συναλλαγών	και	 τα	επίπεδα	 τιμών.	Εν	 τούτοις,	η	ανωτέρω	ανάλυση	θεωρείται	

αντιπροσωπευτική	της	έκθεσης	του	Ομίλου	στον	κίνδυνο	αυτό	για	τη	χρήση	του	2013.
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V ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Δομή του ομίλου 

Οι	εταιρείες	του	Ομίλου	οι	οποίες	περιλαμβάνονται	στις	ενοποιημένες	οικονομικές	καταστάσεις	και	η	μέθοδος	

ενοποίησης	έχουν	ως	εξής:
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

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

χρήσης	2013,	έχουν	πραγματοποιηθεί	υπό	τους	συνήθεις	όρους	της	αγοράς.	Ο	Όμιλος	δεν	συμμετείχε	σε	καμία	

συναλλαγή	ασυνήθους	φύσης	ή	περιεχομένου	η	οποία	να	είναι	ουσιώδης	για	τον	Όμιλο,	ή	τις	εταιρείες	και	τα	άτο-

μα	που	συνδέονται	στενά	με	αυτόν,	και	δεν	αποσκοπεί	να	συμμετάσχει	σε	τέτοιου	είδους	συναλλαγές	στο	μέλλον.	

Καμία	από	τις	συναλλαγές	δεν	εμπεριέχει	ειδικούς	όρους	και	συνθήκες.

Στους	κατωτέρω	πίνακες	παρουσιάζονται	οι	διεταιρικές	πωλήσεις	και	οι	λοιπές	διεταιρικές	συναλλαγές,	μεταξύ	

της	Εταιρείας,	των	θυγατρικών	της	και	μελών	της	διοίκησης,	κατά	την	τρέχουσα	χρήση	καθώς	και	τα	διεταιρικά	

υπόλοιπα	απαιτήσεων	και	υποχρεώσεων	κατά	την	31.12.2012:
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ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σχετικά	με	τη	διανομή	μερίσματος,	η	διοίκηση	της	Εταιρείας	προτείνει	για	το	2013	τη	μη	διανομή	μερίσματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στις	25/2/2014	το	ΥΠΕΚΑ	ανακοίνωσε	τη	συμφωνία	μεταξύ	ΔΕΠΑ	και	Gazprom	για	την	αναδρομική	μείωση	της	

τιμής	του	αερίου	που	προμηθεύεται	η	πρώτη	από	τη	δεύτερη,	έκπτωση	που	θα	περάσει	στους	καταναλωτές.

Η	έκπτωση,	σύμφωνα	με	την	ανακοίνωση,	ανέρχεται	σε	15%	επί	της	τιμής	που	ισχύει	μέχρι	σήμερα	με	αναδρομική	

εφαρμογή,	σύμφωνα	και	με	τη	διακρατική	συμφωνία,	από	την	1/7/2013.	

Ο	Όμιλος	έχει	εκτιμήσει	τη	θετική	επίπτωση	που	προκύπτει	για	τη	χρήση	2013	από	την	προαναφερόμενη	έκπτωση	

σε	ποσό	12εκ	€	περίπου	για	τη	συνολική	κατανάλωση	του	κατά	το	διάστημα	από	1/7/2013	έως	και	31/12/2013.	Πιο	

αναλυτικά	η	επίπτωση	στα	αποτελέσματα	και	την	καθαρή	θέση	του	Ομίλου	έχει	ως	εξής:

Ποσά	σε	εκ	€ 

Επίπτωση	στα	λειτουργικά	 12,00	
αποτελέσματα	του	Ομίλου:	

Επίπτωση	στα	αποτελέσματα	μετά	 8,08	
από	φόρους	και	δικαιώματα	
μειοψηφίας	Ομίλου:	

Ίδια	κεφάλαια	αποδιδόμενα	 8,08	
στους	μετόχους	της	μητρικής:	

Η	όποια	οριστική	θετική	επίπτωση,	θα	καταγραφεί	στα	αποτελέσματα	του	Ομίλου	μέσα	στη	χρήση	2014	όταν	και	θα	

πραγματοποιηθεί	η	σχετική	αναδρομική	τιμολόγηση	από	τη	ΔΕΠΑ	προς	τις	εταιρείες	του	Ομίλου	για	την	περίοδο	

από	1/7/2013	μέχρι	και	την	τελευταία	ημερομηνία	τιμολόγησης	με	την	παλαιά,	προ	της	έκπτωσης,	τιμή.

Σχέδιο	 νόμου	«Ρυθμίσεις	 για	 την	 εξυγίανση	 του	 ειδικού	 λογαριασμού	 του	άρθρου	40	Ν.2773/1999	και	 λοιπές	

διατάξεις»

Με	το	εν	λόγω	σχέδιο	νόμου	προτείνονται	ρυθμίσεις	προκειμένου	να	διασφαλισθεί	η	βιωσιμότητα	του	Μηχανισμού	

Στήριξης	των	Ανανεώσιμων	Πηγών	Ενέργειας	(ΑΠΕ)	με	απώτερο	σκοπό	την	εξυγίανση	του	Ειδικού	Λογαριασμού	

του	άρθρου	40	του	ν.	2773/1999.	Επιπροσθέτως,	οι	προτεινόμενες	ρυθμίσεις	έχουν	ως	στόχο	να	συμβάλλουν	στη	

μείωση	του	κόστους	της	ηλεκτρικής	ενέργειας	για	τον	τελικό	καταναλωτή	και	την	εθνική	οικονομία.	Πιο	συγκεκρι-

μένα,	το	παρόν	σχέδιο	νόμου	αποτελείται	από	τρεις	βασικούς	άξονες:	α)	προσαρμογή	τιμών	ώστε	να	συγκλίνουν,	

κατά	το	δυνατό,	τα	οφέλη	από	τον	μηχανισμό	στήριξης	στα	ίδια	περίπου	επίπεδα	για	όλες	τις	κατηγορίες	παραγω-

γών,	δηλαδή	προσαρμογή	που	να	στοχεύει,	κατά	το	δυνατόν,	στις	ίδιες	αποδόσεις	μεταξύ	των	επενδύσεων,	β)	προ-

στασία	των	επενδυτών	λαμβάνοντας	υπόψη	και	τις	συμβάσεις	χρηματοδότησης	και	γ)	νέες	τιμές	αποζημίωσης	των	

παραγωγών	ηλεκτρικής	ενέργειας	από	ΑΠΕ	και	ΣΗΘΥΑ,	συμβατές	με	τις	ανάγκες	του	ηλεκτρικού	συστήματος	της	

χώρας,	που	συμβάλλουν	στη	μείωση	του	ενεργειακού	κόστους	εξασφαλίζοντας	συγχρόνως	εύλογες	αποδόσεις.

Το	εν	λόγω	σχέδιο	νόμου	αναρτήθηκε	στις	3	Μαρτίου	2014	σε	δημόσια	διαβούλευση	η	οποία	ολοκληρώθηκε	στις	

13	Μαρτίου	2014.
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Σύμφωνα	με	το	άρθρο	3	του	εν	λόγω	σχεδίου	νόμου	προβλέπονται	τα	εξής:	

1.	Εντός	δύο	(2)	μηνών	από	την	έναρξη	ισχύος	του	παρόντος	νόμου,	οι	παραγωγοί	ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ	οφείλουν	να	εκδώ-

σουν	εκπτωτικό-πιστωτικό	παραστατικό	κατά	τον	Κώδικα	Φορολογικής	Απεικόνισης	Συναλλαγών	(ΚΦΑΣ),	με	το	

οποίο	να	παρέχουν	έκπτωση:	

α.	σε	ποσοστό	35%	οι	παραγωγοί	ενέργειας	από	φωτοβολταϊκά	(πλην	των	περιπτώσεων	του	«Ειδικού	Προγράμ-

ματος	ανάπτυξης	φωτοβολταϊκών	συστημάτων	σε	κτιριακές	εγκαταστάσεις»)	και	

β.	σε	ποσοστό	10%	οι	παραγωγοί	ενέργειας	από	τις	υπόλοιπες	ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ,	και	στις	δύο	περιπτώσεις	(α)	και	(β)	

επί	της	συνολικής	αξίας	της	πωληθείσας	ενέργειας	για	το	2013.	

2.	Aπό	την	παρέλευση	της	προθεσμίας	της	παραγράφου	1	και	μέχρι	την	έκδοση	και	παράδοση	του	παραστατικού	

που	αναφέρεται	στην	παράγραφο	αυτή,	αναστέλλεται	η	υποχρέωση,	του	ΛΑΓΗΕ	για	το	Διασυνδεδεμένο	Σύστημα	

και	του	ΔΕΔΔΗΕ	για	το	Μη	Διασυνδεδεμένο	Σύστημα,	καταβολής	τιμήματος	για	την	ποσότητα	ενέργειας	που	παρα-

δίδεται	από	τον	μήνα	έναρξης	ισχύος	του	παρόντος	και	εφεξής.	Ο	Γενικός	Γραμματέας	Δημοσίων	Εσόδων	εξουσι-

οδοτείται	να	καθορίσει	με	απόφασή	του	τις	λεπτομέρειες	σχετικά	με	την	φορολογική	απεικόνιση	της	συναλλαγής	

που	περιγράφεται	στην	παράγραφο	1	και	την	παρούσα.	

3.	Για	τα	έργα	ΑΠΕ	και	ΣΗΘΥΑ	που	εκδίδουν	σύμφωνα	με	την	παρ.	1	πιστωτικό-εκπτωτικό	παραστατικό	η	έκτακτη	

εισφορά	του	ν.	4093/2012,	όπως	τροποποιήθηκε	και	ισχύει,	για	το	2013	επαναϋπολογίζεται	επί	των	μειωμένων,	

μετά	την	έκπτωση,	εσόδων	από	την	πώληση	ενέργειας	το	αναφερόμενο	έτος.	

Ο	Όμιλος	έχει	υπολογίσει	την	επίπτωση	που	ενδέχεται	να	προκύψει	στα	ενοποιημένα	αποτελέσματα	και	την	Ενο-

ποιημένη	Καθαρή	Θέση	αν	εφαρμοστούν	τα	όσα	προβλέπονται	στο	ανωτέρω	άρθρο	του	σχεδίου	νόμου.	Η	εν	λόγω	

επίπτωση	έχει	ως	εξής:

Ποσά	σε	εκ	€ 

Επίπτωση	στα	λειτουργικά	 2,88	
αποτελέσματα	του	Ομίλου:	

Επίπτωση	στα	αποτελέσματα	μετά	 2,64	
από	φόρους	και	δικαιώματα	
μειοψηφίας	Ομίλου:	

Ίδια	κεφάλαια	αποδιδόμενα	 2,64	
στους	μετόχους	της	μητρικής:	

Ο	Όμιλος	παρακολουθεί	τις	εξελίξεις	αναφορικά	με	το	εν	λόγω	σχέδιο	νόμου	και	θα	αναγνωρίσει	στα	αποτελέσμα-

τα	της	χρήσης	2014	την	όποια	επίπτωση	τελικά	προκύψει	μετά	την	οριστικοποίηση	της	επεξεργασίας	των	σχολίων	

που	προέκυψαν	κατά	τη	διαδικασία	της	δημόσιας	διαβούλευσης	του	σχεδίου	νόμου,	σχόλια	 τα	οποία	ήταν	στο	

σύνολο	τους	αρνητικά,	καθώς	και	την	ψήφιση	του	τελικού	κειμένου.

Ευάγγελος Μυτιληναίος

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΏΝ ΜΕΤΟΧΏΝ
ΤΗΣ  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΏΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ 
 ΣΥΜΦΏΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ  4 παρ. 7 -8 ΤΟΥ  Ν. 3356/2007

Η	παρούσα	επεξηγηματική	έκθεση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Εταιρείας	προς	την	Τακτική	Γενική	Συνέλευ-

ση	των	Μετόχων	της	περιλαμβάνει	αναλυτικές	πληροφορίες		σύμφωνα	με	τις	παρ.		7	και	8	του	άρθρου	4	του	Ν.	

3356/2007.

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Το	μετοχικό	κεφάλαιο	της	Εταιρείας	ανέρχεται	σε	εκατόν	είκοσι	πέντε	εκατομμύρια	ενενήντα	εννέα	χιλιάδες	εν-

νιακόσια	εβδομήντα	δύο	ευρώ	και	τριάντα	τέσσερα	λεπτά	του	ευρώ(	€	125.099.972,34)	διαιρούμενο	σε	εκατόν	

δέκα	έξι	εκατομμύρια	εννιακόσιες	δεκαπέντε	χιλιάδες	οκτακόσια	εξήντα	δύο	(116.915.862)		άυλες	κοινές	ονομα-

στικές	μετοχές		ονομαστικής	αξίας	ενός	ευρώ	και	επτά	λεπτών	(€	1,07)	έκαστη.	

Οι	μετοχές	της	Εταιρείας	είναι	εισηγμένες	προς	διαπραγμάτευση	στην	Αγορά	Αξιών	του	Χρηματιστηρίου	Αθηνών.

Τα	δικαιώματα	των	μετόχων	της	Εταιρείας	που	πηγάζουν	από	τη	μετοχή	της	ισοδυναμεί	με	το	ποσοστό		συμμετοχής	

τους	στο	καταβεβλημένο	μετοχικό	κεφάλαιο.	Κάθε	μετοχή	παρέχει	όλα	τα	δικαιώματα	που	προβλέπει	ο	νόμος	και	

το	Καταστατικό	της,	και	ειδικότερα:

• Το	δικαίωμα	επί	του	μερίσματος	από	τα	ετήσια	ή	τα	κατά	την	εκκαθάριση	κέρδη	της	Εταιρείας.	Ποσοστό	35%	
των	καθαρών	κερδών	μετ’	αφαίρεση	μόνον	του	τακτικού	αποθεματικού	διανέμεται		στους	μετόχους	ως	πρώ-

το	μέρισμα,	ενώ	η	χορήγηση	πρόσθετου	μερίσματος	αποφασίζεται	από	τη	Γενική	Συνέλευση	σύμφωνα	με	το	

νόμο	και	το	Καταστατικό	της.	Μέρισμα	δικαιούται	κάθε	μέτοχος,	ο	οποίος	αναφέρεται	στο	τηρούμενο	από	την	

Εταιρεία	μητρώο	μετόχων	κατά	την	ημερομηνία	προσδιορισμού	δικαιούχων	μερίσματος.	Ο	τρόπος,	ο	χρόνος		

και	ο	τόπος	καταβολής	ανακοινώνεται	από	την	Εταιρεία		μέσω	των	μέσων	ενημέρωσης	που	προβλέπονται	στο	

ν.3556/2007	και	τις	οικείες	αποφάσεις	της	Επιτροπής	Κεφαλαιαγοράς.	Το	δικαίωμα	είσπραξης	του	μερίσματος	

παραγράφεται	και	το	αντίστοιχο	ποσό	περιέρχεται	στο	Δημόσιο	μετά	την	παρέλευση	5	ετών	από	το	τέλος	του	

έτους,	κατά	το	οποίο	ενέκρινε	τη	διανομή	του	η	Γενική	Συνέλευση.

• Το	δικαίωμα	ανάληψης	της	εισφοράς	κατά	την	εκκαθάριση	ή,	αντίστοιχα,	της	απόσβεσης	κεφαλαίου	που	αντι-
στοιχεί	στη	μετοχή,	εφόσον	αυτό	αποφασισθεί	από	τη	Γενική	Συνέλευση.

• Το	δικαίωμα	προτίμησης	σε	κάθε	αύξηση	του	μετοχικού	κεφαλαίου	της	Εταιρείας	με	μετρητά	και	την	ανάληψη	
νέων	μετοχών.

• Το	δικαίωμα	λήψης	αντιγράφου	των	οικονομικών	καταστάσεων	και	των	εκθέσεων	των	ορκωτών	ελεγκτών	και	
του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Εταιρείας.

• Το	δικαίωμα	συμμετοχής	στη	Γενική	Συνέλευση,	το	οποίο	εξειδικεύεται	στα	εξής	επιμέρους	δικαιώματα:	πα-
ράστασης	αυτοπροσώπως	ή	δι’	αντιπροσώπου,	ψήφου,	συμμετοχής	στις	συζητήσεις,	υποβολής	προτάσεων	σε	

θέματα	της	ημερήσιας	διάταξης,	καταχώρησης	των	απόψεων	στα	πρακτικά	και	ψήφου.

Η	Γενική	Συνέλευση	των	μετόχων	της	Εταιρείας	διατηρεί	όλα	τα	δικαιώματά	της	κατά	τη	διάρκεια	της	εκκαθάρισης	

σύμφωνα	με	την	παράγρ.	4	του	άρθρου	33	του	Καταστατικού	της.	Η	ευθύνη	των	μετόχων	της	Εταιρείας	περιορίζεται	

στην	ονομαστική	αξία	των	μετοχών	που	κατέχουν.

II. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας
Η	μεταβίβαση	των	μετοχών	της	Εταιρείας	γίνεται	όπως	ορίζει	ο	Νόμος	και	δεν	υφίστανται	εκ	του	Καταστατικού	της	

περιορισμοί	στη	μεταβίβασή	τους,	ή	από	οποιαδήποτε	διάταξη	νόμου,	στον	οποίο	υπόκειται	η	Εταιρεία.
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III. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 
του ν. 3556/2007. 
Οι	μέτοχοι	(φυσικό	ή	νομικό	πρόσωπο)	που	κατέχουν	άμεσα	ή	έμμεσα	ποσοστό	μεγαλύτερο	από	5%	του	συνολικού	

αριθμού	των	μετοχών	της	με	αντίστοιχο	δικαίωμα	ψήφου	παρατίθενται	στον	κάτωθι	πίνακα.

ΜΕΤΟΧΟΙ  ΑΡ.ΜΕΤΟΧΏΝ  ΑΡ.ΜΕΤΟΧΏΝ%  ΔΙΚ.ΨΗΦΟΥ

Ευάγγελος	Μυτιληναίος	του	Γεωργίου		 18.016.678		 15,41%	 15,41%

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

FAIRFAX	FINANCIAL	HOLDINGS		 5.872.383		 5,02%		 5,02%

 43.090.280  36,85%  36,85%

IV. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου
Δεν	υφίστανται	μετοχές	εκδόσεως	της	Εταιρείας	που	να	παρέχουν	στους	κατόχους	τους	ειδικά	δικαιώματα	ελέγχου.

V. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου
Δεν	υφίστανται	 	εκ	των	διατάξεων	του	Καταστατικού	της	Εταιρείας	περιορισμοί	των	δικαιωμάτων		ψήφου	στους	

κατόχους	αυτών.

VI. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας 
Δεν	είναι	γνωστή	στην	Εταιρεία	η	ύπαρξη	συμφωνιών	μεταξύ	των	μετόχων	της,	οι	οποίες	συνεπάγονται	περιορι-

σμούς	στη	μεταβίβαση	των	μετοχών	τους	εκδόσεως	της	Εταιρείας		ή	στην	άσκηση	των	δικαιωμάτων	ψήφου	που	

απορρέουν	από	τις	μετοχές	τους	εκδόσεως	της	Εταιρείας.	

VII. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατι-
κού
Οι	κανόνες	που	προβλέπει	το	Καταστατικό	της	Εταιρείας	για	το	διορισμό	και	την	αντικατάσταση	των	μελών	του	Διοι-

κητικού	Συμβουλίου	της	και	την	τροποποίηση	των	διατάξεών	του	Καταστατικού	της	του	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	Εταιρείας	έχει	το	δικαί-

ωμα,	κατόπιν	σχετικής	απόφασης	της	Γενικής	Συνέλευσης,	να	αυξάνει	το	μετοχικό	κεφάλαιο	της	Εταιρείας	με	

την	έκδοση	νέων	μετοχών,	με	απόφασή	του	που	λαμβάνεται	με	πλειοψηφία	τουλάχιστον	των	δύο	τρίτων	(2/3)	

του	συνόλου	των	μελών	του.	Στην	περίπτωση	αυτή,	το	μετοχικό	κεφάλαιο	μπορεί	να	αυξάνεται	μέχρι	το	ποσό	

του	κεφαλαίου	που	είναι	καταβεβλημένο	κατά	την	ημερομηνία	που	χορηγήθηκε	στο	Διοικητικό	Συμβούλιο	η	εν	

λόγω	εξουσία	από	τη	Γενική	Συνέλευση.	Η	ως	άνω	εξουσία	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	μπορεί	να	ανανεώνεται	

από	τη	Γενική	Συνέλευση	για	χρονικό	διάστημα	που	δεν	υπερβαίνει	την	πενταετία	για	κάθε	ανανέωση.

β)	 Σύμφωνα	με	τις	από	14.6.2006	και	3.9.2007	αποφάσεις	Γενικής	Συνέλευσης	των	Μετόχων	της	το	Διοικητικό	

Συμβούλιο	κατά	τη	συνεδρίαση	του	της	5.12.2007	αποφάσισε	την	εξειδίκευση	των	όρων	και	του	πίνακα	κατα-
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νομής	του	προγράμματος	διάθεσης	δικαιωμάτων	προαιρέσεως	αγοράς	μετοχών	της	Εταιρείας	σύμφωνα	με	τις	

διατάξεις	του	άρθρου	13	παρ.	13	του	κ.ν.2190/1920	ως	ισχύει,	σε	μέλη	του	Δ.Σ.	και	Διευθυντικά	Στελέχη	της	

Εταιρείας	καθώς	και	των	συνδεδεμένων	με	αυτήν	εταιρειών.	Σύμφωνα	με	την	ανωτέρω	απόφαση	οι	δικαιούχοι	

ανέρχονται	σε	28,	στους	οποίους	αντιστοιχούν	έως	171.715	δικαιώματα	προαίρεσης	αγοράς	μετοχών	για	 το	

2008.	Σημειώνεται	ότι	για	το	έτος	2008	οι	δικαιούχοι	του	προγράμματος	δεν	άσκησαν	τα	δικαιώματά	τους	και	τα	

μετέφεραν	για	την	επόμενη	χρήση.

γ)	 Σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	των	παραγράφων	5	έως	13	του	άρθρου	16	του	Κ.Ν.	2190/1920	ως	ίσχυαν	πριν	την	

τροποποίηση	τους	με	το	ν.	3604/2007,	η	Γενική	Συνέλευση	των	μετόχων	της	Εταιρείας,	αποφάσισε	κατά		την	

14.6.2006	συνεδρίασή	της	την	απόκτηση	από	την	Εταιρεία	μέσω	του	Χρηματιστηρίου	Αθηνών	κατά	το	χρονικό	

διάστημα	από	14.6.2006	μέχρι	13.6.2007	κατ’	ανώτατο	όριο	4.054.034	ιδίων	μετοχών,	που	αποτελούσε	ποσοστό	

10%	του	συνόλου	των	υφισταμένων	μετοχών	της		με	σκοπό	τη	στήριξη	της	χρηματιστηριακής	τιμής	της	μετοχής,	

με	αρχικό	εύρος	τιμών	αγοράς	μεταξύ	των	€	5	(κατώτατο	όριο)	και	των	€	35	(ανώτατο	όριο)	και	στη	συνέχεια	

όπως	τροποποιήθηκε	με	την	από	16.2.2007	απόφαση	της	Γενικής	Συνέλευσης	με	εύρος	τιμών	αγοράς	μεταξύ	

των	€	5	(κατώτατο	όριο)	και	των	€	50	(ανώτατο	όριο).	Στο	πλαίσιο	υλοποίησης	της	ανωτέρω	απόφασης	της	Γε-

νικής	Συνέλευσης,	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Εταιρείας	καθόρισε	με	σχετική	απόφασή	του,	πριν	την	έναρξη	

κάθε	επιμέρους	χρονικού	διαστήματος	συναλλαγών,	τους	βασικούς	όρους	της	συναλλαγής,	και	ιδίως	τον	ανώ-

τατο	αριθμό	των	ιδίων	μετοχών	που	θα	αγορασθούν,	την	ανώτατη	και	κατώτατη	τιμή	και	το	χρονικό	διάστημα,	

κατά	το	οποίο	θα	γίνουν	οι	αγορές	των	μετοχών.	Το	ως	άνω	πρόγραμμα	ολοκληρώθηκε	την	13.6.2007	αποκτώ-

ντας	2.348.291	ίδιες	μετοχές	(5.635.898	μετά	το	“split”	των	μετοχών	της	19.12.2007),	οι	οποίες	αντιστοιχούν	σε	

4,82%	επί	του	τότε	καταβεβλημένου	μετοχικού	κεφαλαίου	της	Εταιρείας.

δ)	 Με	την	από	3η	Ιουνίου	2011	Β	Επαναληπτική	Γενική	Συνέλευση	των	Μετόχων	της	Εταιρείας,	αποφασίσθηκε:	

Α)	H	μείωση	του	μετοχικού	κεφαλαίου	της	Εταιρείας	κατά	το	ποσό	€	6.030.410,86	με	ακύρωση	5.635.898	ιδίων	

μετοχών	με	αντίστοιχη	τροποποίηση	του	άρθρου	5	του	Καταστατικού	της	Εταιρείας.	Συνεπεία	της	ανωτέρω	

μείωσης	το	μετοχικό	κεφάλαιο	της	Εταιρείας	διαμορφώθηκε	στο	ποσό	των	€	119.142.830,80,	διαιρούμενο	

111.348.440	ονομαστικές	μετοχές	ονομαστικής	αξίας	ενός	€	1,07	έκαστη.	

B)	H	αύξηση	του	μετοχικού	κεφαλαίου	της	Εταιρείας	κατά	το	ποσό	των	€5.957.141,54	με	κεφαλαιοποίηση	απο-

θεματικού	δια	εκδόσεως	5.567.422	νέων	μετοχών	με	αντίστοιχη	τροποποίηση	του	άρθρου	5	του	Καταστατι-

κού	της	Εταιρείας.	Συνεπεία	της	ανωτέρω	αύξησης	το	μετοχικό	κεφάλαιο	ανέρχεται	σε	€	125.099.972,34,	

διαιρούμενο	σε	116.915.862	ονομαστικές	μετοχές	ονομαστικής	αξίας	€	1,07	έκαστη.	

ε)	 Σύμφωνα	με	τις	διατάξεις	του	άρθρου	16	του	κ.ν.2190/1920	ως	ισχύει,	η		Έκτακτη	Γενική	Συνέλευση	των	μετό-

χων	της	Εταιρείας	αποφάσισε	κατά	την	7.12.2007	συνεδρίαση	της	την	απόκτηση	από	την	Εταιρεία	μέσω	του	Χρη-

ματιστηρίου	Αθηνών	5,18%	του	συνόλου	των	μετοχών	της,	δηλαδή	6.053.907	ιδίων	μετοχών	με	κατώτατο	όριο	

τιμής	αγοράς	€	2,08		και	ανώτατο	€	25	(τα	ποσά	αναπροσαρμοσμένα	με	το	“split”	των	μετοχών	της	19.12.2007).		

Η		διάρκεια	του	δικαιώματος	απόκτησης	για	την	οποία	χορηγήθηκε	η	ως	άνω		έγκριση	δεν	θα	υπερβεί	τους	

24	μήνες.		Στο	πλαίσιο	υλοποίησης	της	ανωτέρω	απόφασης	της	Γενικής	Συνέλευσης,	με	σκοπό	την	προώθηση	

στρατηγικών	στόχων	και	επιχειρηματικών	σκοπών,	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Εταιρείας	καθόρισε	με	σχετι-

κή	απόφασή	του	την	5.12.2007,	πριν	την	έναρξη	του	προγράμματος,	τους	βασικούς	όρους	της	συναλλαγής,	και	

ιδίως	τον	ανώτατο	αριθμό	των	ιδίων	μετοχών	που	θα	αγορασθούν,	την	ανώτατη	και	κατώτατη	τιμή	και	το	χρονικό	

διάστημα,	κατά	 το	οποίο	θα	γίνουν	οι	αγορές	 των	μετοχών.	Από	 την	ημερομηνία	έναρξης	 του	προγράμματος	

μέχρι	την	31.12.2010	κατείχε	συνολικά	10.371.501	ίδιες	μετοχές,	οι	οποίες	αντιστοιχούσαν	σε	ποσοστό	8,87%	

του	μετοχικού	 της	κεφαλαίου.	Κατόπιν	 της	ακύρωσης	πέντε	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	οποίες	αντιστοιχούν	σε	ποσοστό		4,25%	του	μετοχικού	της	
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κεφαλαίου.	Την	18.10.2013	η	Εταιρεία	προέβη	σε	πώληση	των	4.972.383	ιδίων	μετοχών,	οι	οποίες	αντιστοιχούν	

σε	ποσοστό		4,25%,	στην	τιμή	των	5,13€	ανά	μετοχή.	

IX. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περί-
πτωση αλλαγής ελέγχου κατόπιν δημόσιας πρότασης.
Δεν	υφίστανται	συμφωνίες,	οι	οποίες	τίθενται	σε	ισχύ,	τροποποιούνται	ή	λήγουν	σε	περίπτωση	αλλαγής	στον	έλεγχο	

της	Εταιρείας	κατόπιν	δημόσιας	πρότασης.	

X. Συμφωνίες με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας 
Δεν	υπάρχουν	συμφωνίες	της	Εταιρείας	με	μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	ή	με	το	προσωπικό	της,	οι	οποίες	

να	προβλέπουν	την	καταβολή	αποζημίωσης	ειδικά	σε	περίπτωση	παραίτησης	ή	απόλυσης	χωρίς	βάσιμο	λόγο	ή	

τερματισμού	της	θητείας	ή	της	απασχόλησής	τους	εξαιτίας	δημόσιας	πρότασης.	

Ευάγγελος Μυτιληναίος

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
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Δ. Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η	παρούσα	δήλωση	πραγματοποιείται	στα	πλαίσια	συμμόρφωσης	της	Εταιρείας	με	τις	διατάξεις	του	άρθρου	2	του	

ν.	3873/2010,	και	αφορά	σε:

1. α) Συμμόρφωση της Εταιρείας με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 
Η	Εταιρεία	 μας	 συμμορφώνεται	 με	 τις	 πολιτικές	 και	 πρακτικές	που	 υιοθετούνται	 από	 τον	 «Κώδικα	Εταιρικής	

Διακυβέρνησης	του	ΣΕΒ	για	τις	Εισηγμένες	Εταιρείες»	(στο	εξής	ο	«Κώδικας»)	και	το	κείμενο	του	οποίου	έχει	

αναρτηθεί	στην	οικεία	ιστοσελίδα	του	ΣΕΒ.

1. β) Απόκλιση 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,	αποκλίνουν	από	τις	ειδικές	πρακτικές	του	Κώδικα	στα	εξής	σημεία:

i.		 	Δεν	υφίσταται	επιτροπή	ανάδειξης	υποψηφιοτήτων	μελών	Διοικητικού	Συμβουλίου	(άρθρο	5.5.).	Δεδομένου	

ότι	δεν	υφίσταται	εκ	του	νόμου	η	υποχρέωση	για	σύσταση	τέτοιας	επιτροπής	και	η	Εταιρεία	μας	ως	προς	την	

επιλογή	των	υποψηφιοτήτων	της	θέτει	αυστηρά	κριτήρια,	επιφυλάσσεται	εάν	θα	συστήσει	επιτροπή	υποψη-

φιοτήτων	μελών	Διοικητικού	Συμβουλίου,	αναζητώντας/διερευνώντας	ταυτόχρονα	τη	δυνατότητα	εφαρμογής	

κοινώς	παραδεκτής	μεθοδολογίας	και	διαδικασίας	προς	τούτο.	

ii.	 Δεν	υφίσταται	διαδικασία	αξιολόγησης	της	αποτελεσματικότητας	των	μελών	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	και	

των	επιτροπών	του	(άρθρο	7.1.)	Η	Εταιρεία	μας	προτίθεται	να	εναρμονιστεί	στην	εν	λόγω	ειδική	πρακτική	κα-

τόπιν	κατάρτισης	σχετικής	διαδικασίας.

iii.	 Στο	Καταστατικό	της	Εταιρείας	δεν	προβλέπεται	διαδικασία	της	ηλεκτρονικής	ψηφοφορίας	ή	της	ψήφου	δια	

αλληλογραφίας	από	τους	μετόχους	της	Γενικής	Συνέλευσης	(Μέρος	ΙΙ.	Άρθρο	1.2.).	Η	Εταιρεία	αναμένει	την	

έκδοση	των	σχετικών	υπουργικών	αποφάσεων	προκειμένου	να	εισάγει	σχετική	διαδικασία.	

iv.	 Η	Εταιρεία	δεν	έχει	υιοθετήσει	πολιτική	ποικιλομορφίας	συμπεριλαμβανόμενης	της	ισορροπίας	μεταξύ	των		

φύλων	για	τα	μέλη	του	ΔΣ.	Η	Εταιρεία	μας	προτίθεται	να	εναρμονιστεί	στην	εν	λόγω	ειδική	πρακτική	κατόπιν	

κατάρτισης	σχετικής	διαδικασίας.

2. Η Γενική Συνέλευση και τα δικαιώματα των μετόχων

2.Α. Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές εξουσίες αυτής.
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	γενόμενη	με	κεφαλαιοποίηση	

αποθεματικών,	

	 	 δ.	έκδοση	ομολογιακού	δανείου	με	μετατρέψιμες	ομολογίες	και	ομολογιακού		δανείου		με	δικαίωμα	συμ-

μετοχής	στα	κέρδη		με	την	επιφύλαξη	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,	
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η.	έγκριση	των	ετήσιων	λογαριασμών	(ετησίων	οικονομικών	καταστάσεων),	

θ.	διάθεση	ετήσιων	κερδών

Στις	ανωτέρω	αρμοδιότητες	δεν	υπάγονται:

	 	 α)	αυξήσεις	που	αποφασίζονται	κατ’	εφαρμογή	της	παρ.	1	και	14	του	άρθρου	13	του	κ.ν.	2190/1920	ως	εκά-

στοτε	ισχύει,	καθώς	και	αυξήσεις	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	παραγρ.		13		του	άρθρου	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	κατέχει	το	100%	

των	μετοχών	της,	και	

	 	 δ)	η	δυνατότητα	διανομής	κερδών	ή	προαιρετικών	αποθεματικών	μέσα	στην	τρέχουσα	εταιρική	χρήση	με	

απόφαση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου,	εφόσον	έχει	υπάρξει	σχετική	εξουσιοδότηση	της	τακτικής	γενικής	

συνέλευσης.

     

(ii)	 Οι	νόμιμες	αποφάσεις	της	δεσμεύουν	και	τους	μετόχους,	που	απουσιάζουν	ή		διαφωνούν.	

(iii)	 Η	Γενική	Συνέλευση	των	μετόχων,	συγκαλείται	από	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	και	συνέρχεται	τακτικά	στην	έδρα	

της	εταιρείας	ή	στην	περιφέρεια	άλλου	δήμου	εντός	του	νομού	της	έδρας	ή	άλλου	δήμου	όμορου	της	έδρας,	

τουλάχιστον	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	εταιρείας.	Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	μπορεί	να	συγκα-

λεί	σε	έκτακτη	συνεδρίαση	τη	Γενική	Συνέλευση	των	μετόχων,	όταν	το	κρίνει	σκόπιμο.		Η	Γενική	Συνέλευση	

είναι	δυνατό	να	διεξάγεται	και	μέσω	τηλεδιάσκεψης,	σύμφωνα	με	τις	τεχνικές	προδιαγραφές	ασφάλειας	που	

προβλέπονται	στις	αποφάσεις	του	Υπουργού	Ανάπτυξης,	ύστερα	από	γνώμη	της	Επιτροπής	Κεφαλαιαγοράς.

(iv)	 Η	Γενική	Συνέλευση,	με	εξαίρεση	τις	επαναληπτικές	συνελεύσεις	και	εκείνες	που	εξομοιώνονται	μ’	αυτές,	

πρέπει	να	καλείται	είκοσι	(20)	τουλάχιστον	πλήρεις	ημέρες	πριν	από	την	οριζόμενη	για	την	συνεδρίασή	της.	

Διευκρινίζεται	ότι	συνυπολογίζονται	και	οι	μη	εργάσιμες	ημέρες.	Η	ημέρα	δημοσιεύσεως	της	προσκλήσεως	

της	Γενική	Συνέλευσης	και	η	ημέρα	 της	συνεδριάσεώς	 της	δεν	υπολογίζονται.	 	Η	πρόσκληση	 της	Γενικής	

Συνελεύσεως	περιλαμβάνει	τουλάχιστον	το	οίκημα	με	ακριβή	διεύθυνση,	τη	χρονολογία	και	την	ώρα	της	συνε-

δρίασης,	τα	θέματα	της	ημερήσιας	διατάξεως	με	σαφήνεια,	τους	μετόχους	που	έχουν	δικαίωμα	συμμετοχής,	

καθώς	και	ακριβείς	οδηγίες	για	τον	τρόπο,	με	τον	οποίο	οι	μέτοχοι	θα	μπορέσουν	να	μετάσχουν	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	 ‘η	αντιπροσωπεύονται	μέτοχοι	που	

εκπροσωπούν	το	σύνολο	του	μετοχικού		κεφαλαίου		και	κανείς	από	αυτούς	δεν	αντιλέγει	στην	πραγματοποίηση	

της	και	στη	λήψη	αποφάσεων.	

(v)	 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	

Κεφαλαίου.	Εάν	δεν	συντελεσθεί	τέτοια	απαρτία	στην	πρώτη	συνεδρίαση,	συγκαλείται	επαναληπτική	συνέ-

λευση	μέσα	σε	είκοσι	(20)	ημέρες	από	τη	χρονολογία	της	συνεδριάσεως	που	ματαιώθηκε,	με	πρόσκληση	του	

Διοικητικού	Συμβουλίου	δέκα	(10)	ημέρες	τουλάχιστον	πριν.	Η	επαναληπτική	συνέλευση	αυτή	βρίσκεται	σε	

απαρτία	και	συνεδριάζει	έγκυρα	επί	των	θεμάτων	της	αρχικής	ημερησίας	διατάξεως	οποιοδήποτε	και	αν	είναι	

το	τμήμα	του	καταβεβλημένου	Μετοχικού	Κεφαλαίου,	που	εκπροσωπείται	σ’	αυτή.

(vi)	 Οι	αποφάσεις	της		Γενικής		Συνελεύσεως	λαμβάνονται	με		απόλυτη		πλειοψηφία	των		ψήφων,		που	εκπροσω-

πούνται	στη	συνέλευση	αυτή.	Εξαιρετικά	η	Γενική	Συνέλευση	βρίσκεται	σε	απαρτία	και	συνεδριάζει	έγκυρα	

επί	των	θεμάτων	της	ημερησίας	διατάξεως	εάν	εκπροσωπούνται	σε	αυτή	τα	δύο	τρίτα	(2/3)	τουλάχιστον	του	

καταβεβλημένου	Μετοχικού	κεφαλαίου	όταν	πρόκειται	για	αποφάσεις	που	αφορούν:	α.	παράταση	της	διάρκει-

ας,	συγχώνευση,	διάσπαση,	μετατροπή,	αναβίωση	ή	διάλυση	της	Εταιρείας,	β.	μεταβολή	της	Εθνικότητας	της	
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Εταιρείας,	γ.	μεταβολή	του	αντικειμένου	της	επιχειρήσεως	της	Εταιρείας,	δ.	αύξηση	και	μείωση	του	μετοχι-

κού	κεφαλαίου,	ε.	μεταβολή	του	τρόπου	διαθέσεως	των	κερδών	(Νόμος	876/1976),	στ.	αύξηση	των	υποχρεώ-

σεων	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.

(vii)	Της	Γενικής	Συνέλευσης	προεδρεύει	προσωρινά	ο	Πρόεδρος	του	Διοικητικού	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	Προ-

έδρου	της	και	ενός	γραμματέα,	που	εκτελεί	και	χρέη	ψηφολέκτη.

(viii)	Οι	συζητήσεις	και	οι	αποφάσεις	της	Γενικής	Συνελεύσεως	περιορίζονται	στα	θέματα	που	αναγράφονται	στην	

ημερήσια	διάταξη.	Η	ημερήσια	διάταξη	καταρτίζεται	από	το	διοικητικό	Συμβούλιο	και	περιλαμβάνει	τις	προ-

τάσεις	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	υπογράφο-

νται	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	παρίσταται	ένας	

(1)	μόνον	μέτοχος,	είναι	υποχρεωτική	η	παρουσία	Συμβολαιογράφου,	που	προσυπογράφει	τα	πρακτικά	της	

συνεδριάσεως.

β. Δικαιώματα των μετόχων και τρόπος άσκησής τους
	(i)			Οι	μέτοχοι	ασκούν	τα	σχετικά	με	τη	διοίκηση	της	εταιρείας	δικαιώματά	τους	μόνο	με	τη	συμμετοχή	τους	στη	

Γενική	Συνέλευση.	Κάθε	μετοχή	παρέχει	δικαίωμα	μιας	ψήφου	στη	Γενική	Συνέλευση,	με	την	επιφύλαξη	των	

οριζόμενων	στο	άρθρο	16	του	Κ.Ν.	2190/1920,	όπως	ισχύει	σήμερα.	

	(ii)		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	κι-

νητές	αξίες.	Η	απόδειξη	της	μετοχικής	ιδιότητας	γίνεται	με	προσκόμιση	σχετικής	εγγραφής	βεβαίωσης	του	

ως	άνω	φορέα	ή	εναλλακτικά	με	απευθείας	ηλεκτρονική	σύνδεση	της	εταιρείας	με	τα	αρχεία	του	τελευταίου.		

Η	ιδιότητα	του	μετόχου	πρέπει	να	υφίσταται	κατά	την	έναρξης	της	πέμπτης	(5ης)	ημέρας	που	προηγείται	της	

συνεδρίασης	της	γενικής	συνέλευσης	(ημερομηνία	καταγραφής)	και	η	σχετική		έγγραφη	βεβαίωση	απόδειξης	

της	μετοχικής	ιδιότητας	εκδιδόμενη	από	το	φορέα		πρέπει	να	περιέλθει	στην	εταιρεία	το	αργότερο	την	τρίτη	

(3η)	ημέρα	πριν	τη	συνεδρίαση	της	Γενικής	Συνέλευσης.	

(iii)		Έναντι	της	Εταιρείας	θεωρείται	ότι	έχει	δικαίωμα	συμμετοχής	και	ψήφου	στη	γενική	συνέλευση	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	

άδειας	της.

(iv)		Η	άσκηση	των	εν	λόγω	δικαιωμάτων	δεν	προϋποθέτει	τη	δέσμευση	των	μετοχών	του	δικαιούχου	ούτε	την	τή-

ρηση	άλλης	ανάλογης	διαδικασίας,	η	οποία	περιορίζει	τη	δυνατότητα	πώλησης	και	μεταβίβασης	αυτών	κατά	

το	χρονικό	διάστημα	που	μεσολαβεί	ανάμεσα	στην	ημερομηνία	καταγραφής	και	την	ημερομηνία	της	Γενικής	

Συνέλευσης.

(v)	 	 	Οι	μέτοχοι	που	έχουν	δικαίωμα	συμμετοχής	στη	Γενική	Συνέλευση	αυτοπροσώπως	ή	μέσω	νομίμως	εξου-

σιοδοτημένων	εκπροσώπων	τους.	Κάθε	μέτοχος	μπορεί	να	διορίζει	μέχρι	τρεις	(3)	αντιπροσώπους.	Νομικά	

πρόσωπα	μετέχουν	στη	Γενική	Συνέλευση	ορίζοντας	ως	εκπροσώπους	τους	μέχρι	τρία	(3)	φυσικά	πρόσωπα.	

Ο	αντιπρόσωπος	μετόχου	υποχρεούται	να	γνωστοποιεί	στην	εταιρεία	πριν	την	έναρξη	της	γενικής	συνέλευσης	

κάθε	γεγονός	το	οποίο	μπορεί	να	είναι	χρήσιμο	στους	μετόχους	για	την	αξιολόγηση	του	κινδύνου	να	εξυπη-
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ρετεί	ο	αντιπρόσωπος	άλλα	συμφέροντα	πλην	των	συμφερόντων	του	μετόχου.	Σύγκρουση	συμφερόντων	σύμ-

φωνα	με	τα	ανωτέρω	δύναται	να	προκύπτει	ιδίως	όταν	ο	αντιπρόσωπος:	α)	είναι	μέτοχος	που	ασκεί	τον	έλεγχο	

της	εταιρείας	ή	άλλο	νομικό	πρόσωπο	ή	οντότητα	η	οποία	ελέγχεται	από	το	μέτοχο	αυτόν,	ή	β)	είναι	μέλος	του	

Διοικητικού	Συμβουλίου	ή	της	εν	γένει	διοίκησης	της	εταιρείας	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	περιπτώ-

σεις	α΄	έως	γ΄.	Ο	διορισμός	και	η	ανάκληση	του	αντιπροσώπου	γίνεται	εγγράφως	και	κοινοποιείται	στα	γραφεία	

της	εταιρείας	τουλάχιστον	τρεις	(3)	ημέρες	πριν	από	την	ημερομηνία	συνεδρίασης	της	Γενικής	Συνέλευσης.

	(vi)	Είναι	δυνατή	η	εξ	αποστάσεως	συμμετοχή	στη	ψηφοφορία	κατά	τη	γενική	συνέλευση	των	μετόχων	είτε	με	την	

άσκηση	του	δικαιώματος	ψήφου	με	ηλεκτρονικά	μέσα	είτε	με	ψηφοφορία	δι΄αλληλογραφίας	με	την	εκ	των	

προτέρων	αποστολή	στους	μετόχους	των	θεμάτων	της	ημερήσιας	διάταξης	της	Γενικής	Συνέλευσης	και	σχετι-

κών	ψηφοδελτίων	με	τα	θέματα	αυτά

γ. Λοιπά δικαιώματα μετόχων
(i)	 	 	Δέκα	 (10)	ημέρες	πριν	από	τη	τακτική	Γενική	Συνέλευση,	κάθε	μέτοχος	μπορεί	να	πάρει	από	την	εταιρεία	

τις	ετήσιες	οικονομικές	καταστάσεις,	καθώς	και	τις	σχετικές	εκθέσεις	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	και	των	

ελεγκτών.	Τα	έγγραφα	αυτά	πρέπει	έχουν	κατατεθεί	έγκαιρα	από	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	στο	γραφείο	της	

Εταιρείας.

(ii)			Σε	περίπτωση	αιτήσεως	μετόχων,	που	εκπροσωπούν	τουλάχιστον	το	ένα	εικοστό	(1/20)	του	καταβεβλημένου	

Μετοχικού	Κεφαλαίου,	 το	Διοικητικό	Συμβούλιο	είναι	υποχρεωμένο	να	συγκαλεί	 Έκτακτη	Γενική	Συνέλευ-

ση	 των	μετόχων,	ορίζοντας	ημέρα	συνεδριάσεώς	 της,	που	 να	μην	απέχει	περισσότερο	από	σαράντα	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	διατάξεως.	Εάν	δεν	συγκληθεί	Γενική	

Συνέλευση	από	το	Διοικητικό	Συµβούλιο	εντός	είκοσι	(20)	ηµερών	από	την	επίδοση	της	σχετικής	αίτησης,	η	

σύγκληση	διενεργείται	από	τους	αιτούντες	μετόχους	µε	δαπάνες	της	εταιρείας,	µε	απόφαση	του	Μονοµελούς	

Πρωτοδικείου	της	έδρας	της	εταιρείας,	που	εκδίδεται	κατά	τη	διαδικασία	των	ασφαλιστικών	μέτρων.	Στην	

απόφαση	αυτή	ορίζονται	ο	τόπος	και	ο	χρόνος	της	συνεδρίασης,	καθώς	και	η	ημερήσια	διάταξη.

(iii)	Με	αίτηση	µετόχων,	που	εκπροσωπούν	το	ένα	εικοστό	(1/20)	του	καταβεβληµένου	μετοχικού	κεφαλαίου,	το	

Διοικητικό	Συµβούλιο	υποχρεούται	να	εγγράψει	στην	ηµερήσια	διάταξη	γενικής	συνέλευσης,	που	έχει	ήδη	

συγκληθεί,	πρόσθετα	θέµατα,	εάν	η	σχετική	αίτηση	περιέλθει	στο	Διοικητικό	Συµβούλιο	δεκαπέντε	(15)	του-

λάχιστον	ηµέρες	πριν	από	τη	γενική	συνέλευση.	Τα	πρόσθετα	θέµατα	πρέπει	να	δηµοσιεύονται	ή	να	γνωστο-

ποιούνται,	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		συνέλευσης	σύμφωνα	με	την	παράγραφο	3	του	άρθρου	39	του	Κ.Ν.	

2190/1920	κα	να	προβούν	οι	ίδιοι	στη	δημοσίευση,	κατά	τα	οριζόμενα	στο	προηγούμενο	εδάφιο,	με	δαπάνη	

της	Εταιρείας.

	(iv)	Με	αίτηση	των	μετόχων	που	εκπροσωπούν	το	ένα	εικοστό	(1/20)	του	καταβεβλημένου	μετοχικού	κεφαλαίου,	

το	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Εταιρείας	θέτει	στη	διάθεση	των	μετόχων	κατά	τα	οριζόμενα	στο	άρθρο	27	πα-

ραγρ.	3	του	Κ.Ν.2190/20,	έξι	(6)	τουλάχιστον	ημέρες	πριν	από	την	ημερομηνία	της	γενικής	συνέλευσης,	σχέδια	

αποφάσεων	για	θέματα	που	έχουν	περιληφθεί	στην	αρχική	ή	τυχόν	αναθεωρημένη	ημερησία	διάταξη	,	αν	η	

σχετική	αίτηση	περιέλθει	στο	Διοικητικό	Συμβούλιο	επτά	(7)	τουλάχιστον		ημέρες	πριν	από	την	ημερομηνία	

της	Γενικής	Συνέλευσης.

(v)			Μετά	από	αίτηση	οποιουδήποτε	µετόχου,	που	υποβάλλεται	στην	εταιρεία	πέντε	(5)	τουλάχιστον	πλήρεις	ηµέ-

ρες	πριν	από	τη	γενική	συνέλευση,	το	Διοικητικό	Συµβούλιο	υποχρεούται	να	παρέχει	στη	γενική	συνέλευση	τις	

αιτούμενες	συγκεκριμένες	πληροφορίες	για	τις	υποθέσεις	της	εταιρείας,	στο	µέτρο	που	αυτές	είναι	χρήσιµες	

για	την	πραγµατική	εκτίμηση	των	θεµάτων	της	ηµερήσιας	διάταξης.



54

(vi)		Σε	περίπτωση	αιτήσεως	μετόχων,	που	εκπροσωπούν	τουλάχιστον	το	ένα	εικοστό	(1/20)	του	καταβεβλημένου	

Μετοχικού	Κεφαλαίου,	ο	Πρόεδρος	της	Γενικής	Συνελεύσεως	είναι	υποχρεωμένος	να	αναβάλει	για	μια	φορά	

τη	λήψη	αποφάσεων	Τακτικής	ή	Έκτακτης	Γενικής	Συνελεύσεως	για	όλα	ή	ορισμένα	θέματα,	ορίζοντας	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	αποτε-

λεί	συνέχιση	της	προηγούμενης	και	δεν	απαιτείται	η	επανάληψη	διατυπώσεων	δημοσίευσης	της	πρόσκληση	

των	μετόχων,	σε	αυτή	δε,	μπορούν	να	μετάσχουν	και	νέοι	μέτοχοι,	τηρουμένων	των	διατάξεων	των	άρθρων	27	

παρ.	2	και	28α	του	κ.ν.2190/1920.

(vii)	Με	αίτηση	µετόχων,	που	εκπροσωπούν	το	ένα	εικοστό	(1/20)	του	καταβεβληµένου	μετοχικού	κεφαλαίου,	το	

διοικητικό	συµβούλιο	υποχρεούται	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)	τουλάχιστον	

πλήρεις	ηµέρες	πριν	από	τη	Γενική	Συνέλευση,	το	Διοικητικό	Συµβούλιο	υποχρεούται	να	παρέχει	στη	Γενική	

Συνέλευση	τις	αιτούμενες	συγκεκριμένες	πληροφορίες	για	τις	υποθέσεις	της	εταιρείας,	στο	µέτρο	που	αυτές	

είναι	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	

πρακτικά.	Τέτοιος	λόγος	µπορεί	να	είναι,	κατά	τις	περιστάσεις,	η	εκπροσώπηση	των	αιτούντων	µετόχων	στο	

Διοικητικό	Συµβούλιο	σύµφωνα	µε	τις	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	πληροφορίες	διατίθενται	ήδη	στην	ιστοσελίδα	της	εται-

ρείας,	ιδίως	με	τη	μορφή	ερωτήσεων	και	απαντήσεων.

(viii)	Μετά	από	αίτηση	µετόχων,	που	εκπροσωπούν	το	ένα	πέµπτο	(1/5)	του	καταβεβληµένου	μετοχικού	κεφαλαί-

ου	η	οποία	υποβάλλεται	στην	εταιρεία	εντός	της	προθεσµίας	της	προηγούµενης	παραγράφου,	το	Διοικητικό	

Συµβούλιο	υποχρεούται	να	παρέχει	στη	γενική	συνέλευση	πληροφορίες	για	την	πορεία	των	εταιρικών	υποθέ-

σεων	και	την	περιουσιακή	κατάσταση	της	εταιρείας.	Το	Διοικητικό	Συµβούλιο	µπορεί	να	αρνηθεί	την	παροχή	

των	πληροφοριών	για	αποχρώντα	ουσιώδη	λόγο,	ο	οποίος	αναγράφεται	στα	πρακτικά.	Τέτοιος	λόγος	µπορεί	να	

είναι,	κατά	τις	περιστάσεις,	η	εκπροσώπηση	των	αιτούντων	µετόχων	στο	Διοικητικό	Συµβούλιο	σύµφωνα	µε	

τις	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.

(ix)	Σε	περίπτωση	αιτήσεως	μετόχων,	που	εκπροσωπούν	τουλάχιστον	το	ένα	εικοστό	(1/20)	του	καταβεβλημένου	

μετοχικού	κεφαλαίου,	η	λήψη	αποφάσεως	για	οποιοδήποτε	θέμα	της	ημερήσιας	διάταξης	της	Γενικής	Συνέ-

λευσης	γίνεται	με	ονομαστική	κλήση.

(x)	Μέτοχοι	της	εταιρείας	που	αντιπροσωπεύουν	τουλάχιστον	το	ένα	εικοστό	(1/20)	του	καταβεβλημένου	μετοχικού	

κεφαλαίου	έχουν	δικαίωμα	να	ζητήσουν	έλεγχο	της	εταιρείας	από	το	Μονομελές	Πρωτοδικείο	της	περιφέ-

ρειας	στην	οποία	εδρεύει	η	εταιρεία,	που	δικάζει	κατά	τη	διαδικασία	της	εκούσιας	δικαιοδοσίας.	Ο	έλεγχος	

διατάσσεται,	 εάν	πιθανολογούνται	πράξεις	που	παραβιάζουν	διατάξεις	 των	 νόμων	ή	 του	καταστατικού	 της	

εταιρείας	ή	αποφάσεις	της	Γενικής	Συνέλευσης.

(xi)	Μέτοχοι	της	εταιρείας,	που	εκπροσωπούν	το	ένα	πέμπτο	(1/5)	του	καταβεβλημένου	μετοχικού	 	κεφαλαίου,	

δικαιούνται	να	ζητήσουν	από	το	δικαστήριο	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.
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3. Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπές

(i)	Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	είναι	 το	όργανο	που	ασκεί	 τη	διοίκηση	της	Εταιρείας.	Επωμίζεται	 την	ευθύνη	 της	

διοίκησης	(διαχείρισης	και	διάθεσης)	της	εταιρικής	περιουσίας	και	την	εκπροσώπηση	της,	επιδιώκοντας	την	

ενίσχυση	της	οικονομικής	αξίας	και	της	αποδοτικότητας	της	και	την	προάσπιση	του	εταιρικού	συμφέροντος.		

Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	συνεδριάζει	τακτικά	τουλάχιστον	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	Διοικητικού	Συμβουλίου.	Ουδέποτε	μέχρι	την	παρούσα	το	Διοικη-

τικό	Συμβούλιο	δεν	έλαβε	απόφαση	λόγω	έλλειψης	απαρτίας.	Ειδικότερα	κατά	τη	διάρκεια	του	έτους		2013		

πραγματοποιήθηκαν	 εξήντα	 έξι(66)	 συνεδριάσεις	 του	Διοικητικού	Συμβουλίου.	 Συγκεκριμένα:	 τα	Μέλη	 του	

Διοικητικού	Συμβουλίου,	όπως	εξελέγησαν		από	τη	Γενική	Συνέλευση	των	Μετόχων	της	Εταιρείας,	συγκρο-

τήθηκαν	σε	σώμα		την	18η	Ιουλίου	2011,	και	τα	οποία	αντικαταστάθηκαν	με	την	εκλογή	νέων	από	την	Γενική	

Συνέλευση	την	8η	Μαϊου	2013,	έλαβαν	μέρος	καθόλη	τη	διάρκεια	της	θητείας	τους		κατά	το	έτος	2013	στις	

ακόλουθες	συνεδριάσεις:		

ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΏΝ ΠΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΏΝ

ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 

ΑΥΤΟΠΡΟΣΏΠΏΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΏΝ ΠΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΙΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΟΥ

Ευάγγελος	Μυτιληναίος	του	

Γεωργίου,	Πρόεδρος	&	Δ/νων	

Σύμβουλος

20 20 0

Ιωάννης	Μυτιληναίος	του	

Γεωργίου,	Αντιπρόεδρος

20 20 0

Γεώργιος	Κοντούζογλου	του	

Σταματίου,	Εντεταλμένος	

Σύμβουλος

20 20 0

Σοφία		Δασκαλάκη	-	Μυτιληναίου	

του	Γεωργίου,	Μέλος

20 20 0

Ιωάννης	Δήμου	του	Χρήστου,	

Μέλος

20 20 0

Νικόλαος	Μουσάς	του	Δημοσθέ-

νη,	Μέλος

20 20 0
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Χρήστος	Διαμαντόπουλος	του	Πα-

ναγιώτη,	Μέλος

20 20 0

Απόστολος	Γεωργιάδης	του	Σταύ-

ρου,	Μέλος

20 20 0

Δημήτριος	 Δασκαλόπουλος	 του	

Αριστείδη,	Μέλος

17 17 0

Χρήστος	Ζερεφός	του	Στυλιανού,	

Μέλος

20 20 0

Μιχαήλ	 Χανδρής	 του	 Δημητρίου,	

Μέλος

4 4 0

Τα	Μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου,	όπως	εξελέγησαν	από	τη	Γενική	Συνέλευση	των	Μετόχων	της	Εταιρείας,	

συγκροτήθηκαν	σε	σώμα		την	8η	Μαϊου	2013	και	μέχρι	την	19η	Νοεμβρίου	2013,	όπου	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	

ανασυγκροτήθηκε	σε	σώμα	λόγω	αντικατάστασης	παραιτηθέντων	μελών,	έλαβαν	μέρος	καθόλη	τη	διάρκεια	της	

θητείας	τους		κατά	το	έτος	2013	και	μέχρι	την	19η	Νοεμβρίου	2013	στις	ακόλουθες	συνεδριάσεις:		

ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΏΝ ΠΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΏΝ

ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 

ΑΥΤΟΠΡΟΣΏΠΏΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΏΝ ΠΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΙΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΟΥ

Ευάγγελος	Μυτιληναίος	του	

Γεωργίου,	Πρόεδρος	&	Δ/νων	

Σύμβουλος

39 39 0

Ιωάννης	Μυτιληναίος	του	

Γεωργίου,	Αντιπρόεδρος

39 39 0

Γεώργιος	Κοντούζογλου	του	

Σταματίου,	Εντεταλμένος	

Σύμβουλος

39 39 0

Σοφία		Δασκαλάκη	-	Μυτιληναίου	

του	Γεωργίου,	Μέλος

39 39 0

Ιωάννης	Δήμου	του	Χρήστου,	

Μέλος

38 38 0
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Χρήστος	Διαμαντόπουλος	του	Πα-

ναγιώτη,	Μέλος

38 38 0

Απόστολος	Γεωργιάδης	του	Σταύ-

ρου,	Μέλος

39 39 0

Χρήστος	Ζερεφός	του	Στυλιανού,	

Μέλος

39 39 0

Μιχαήλ	 Χανδρής	 του	 Δημητρίου,	

Μέλος

39 39 0

Τα	Μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου,	μετά	την	ανασυγκρότηση	του	λόγω	αντικατάστασης	παραιτηθέντων	μελών	

την	19η	Νοεμβρίου	2013,	έλαβαν	μέρος	καθόλη	τη	διάρκεια	της	θητείας	τους	από	την	19η	Νοεμβρίου	2013	και	

μέχρι	την	31.12.2013	στις	ακόλουθες	συνεδριάσεις:		

ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΏΝ ΠΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΏΝ

ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 

ΑΥΤΟΠΡΟΣΏΠΏΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΏΝ ΠΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΙΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΟΥ

Ευάγγελος	Μυτιληναίος	του	

Γεωργίου,	Πρόεδρος	&	Δ/νων	

Σύμβουλος

7 7 0

Ιωάννης	Μυτιληναίος	του	

Γεωργίου,	Αντιπρόεδρος

7 7 0

Γεώργιος	Κοντούζογλου	του	

Σταματίου,	Εντεταλμένος	

Σύμβουλος

7 7 0

Σοφία		Δασκαλάκη	-	Μυτιληναίου	

του	Γεωργίου,	Μέλος

7 7 0

Wade	Burton	του	Ρόμπερτ 5 5 0

Νικόλαος	Καραμούζης	

του	Βασιλείου

6 6 0
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Απόστολος	Γεωργιάδης	

του	Σταύρου,	Μέλος

7 7 0

Χρήστος	Ζερεφός	του	Στυλιανού,	

Μέλος

7 7 1

Μιχαήλ	 Χανδρής	 του	 Δημητρίου,	

Μέλος

6 6 1

(ii)	Η	Ελεγκτική Επιτροπή	 συνεδριάζει	 τακτικά	 τουλάχιστον	μία	φορά	έκαστου	 τριμήνου	ή,	άλλως,	 έκτακτα	αν	

προκύψει	 θέμα	 για	 ενημέρωση	 των	 μελών	 της	 και	 λήψης	 σχετικής	 απόφασης.	 Συγκεκριμένα	 τα	Μέλη	 της	

Ελεγκτικής		Επιτροπής	μέχρι	την	8η	Μαϊου	2013,	όπου	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	όρισε	νέα	μέλη	αυτής,	έλαβαν	

μέρος	στις	ακόλουθες	συνεδριάσεις:		

ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ-
ΣΕΏΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟ-
ΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ (17.01.13 
– 08.05.2013)

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΏΝ

ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 

ΑΥΤΟΠΡΟΣΏΠΏΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΏΝ ΠΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΙΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΟΥ

Χρήστος	Διαμαντόπουλος	

Πρόεδρος

4 4 0

Σοφία		Δασκαλάκη	-	Μυτιληναίου	

του	Γεωργίου,	Μέλος

4 4 0

Νικόλαος	Μουσάς,		Μέλος 4 4 0

Τα	Μέλη	της	Ελεγκτικής		Επιτροπής	από		την	8η	Μαΐου	2013	και	μέχρι	την	19η	Νοεμβρίου	2013	όπου	το	Διοικητικό	
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Συμβούλιο	όρισε	νέα	μέλη	αυτής,		έλαβαν	μέρος	στις	ακόλουθες	συνεδριάσεις:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ-

ΏΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ-

ΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΗ-

ΤΕΙΑ ΤΟΥ (08.05.2013 

– 19.11.2013)

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΏΝ

ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 

ΑΥΤΟΠΡΟΣΏΠΏΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΏΝ ΠΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΙΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΟΥ

Χρήστος	 Διαμαντόπουλος	 Πρόε-

δρος

5 5 0

Σοφία		Δασκαλάκη	-	Μυτιληναίου	

του	Γεωργίου,	Μέλος

5 5 0

Νικόλαος	Μουσάς,		Μέλος 5 5 0

Τα	Μέλη	της	Ελεγκτικής		Επιτροπής	από		19η	Νοεμβρίου	2013	μέχρι	την	31.12.2013,	έλαβαν	μέρος	στις	ακόλου-

θες	συνεδριάσεις:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ-

ΣΕΏΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟ-

ΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 

ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ (19.11.13 

– 31.12.13)

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΏΝ

ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 

ΑΥΤΟΠΡΟΣΏΠΏΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΏΝ ΠΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΙΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΟΥ

Απόστολος	Γεωργιάδης	

Πρόεδρος	

1 1 0

Σοφία	Δασκαλάκη-Μυτιληναίου,	

Μέλος	

1 1 0

Χρήστος	Ζερεφός,		Μέλος 1 1 0
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(iii) Η Επιτροπή Αμοιβών	αποτελείται	από	τα	εξής	Μέλη:

    

	1.		Ευάγγελο	Μυτιληναίο,	

	 	 	2.		Δημήτριο	Δασκαλόπουλο	και	

	 	 	3.		Χρήστο	Διαμαντόπουλο.

Μέχρι	την	παρούσα	δεν	έχει	λάβει	χώρα	συνεδρίαση	της	Επιτροπής	Αμοιβών,	

(iv) Η Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης	(ΕΚΕ)	αποτελείται	από	τα	εξής	Μέλη:

    

	1.		Χρήστος	Ζερεφός	

	 	 	2.		Χρήστος	Διαμαντόπουλος

	 	 	3.		Σοφία	Δασκαλάκη	-	Μυτιληναίου

	 	 	4.		Σπύρος	Κασδάς

	 	 	5.		Βίβιαν	Μπουζάλη

	 	 	6.		Φώτης	Σπυράκος

	 	 	7.		Λυδία	Τσαπάρα	

Κατά	τη	διάρκεια	του	έτους		2013		πραγματοποιήθηκε		μία	(1)	συνεδρίαση	της	ΕΚΕ.	Οι	παρουσίες	κάθε	μέλους	του	

Διοικητικού	Συμβουλίου	κατά	την	εν	λόγω	χρήση	είναι	ως	ακολούθως:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΏΝ ΠΟΥ 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΏΝ

ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ 

ΑΥΤΟΠΡΟΣΏΠΏΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΏΝ ΠΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΔΙΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΟΥ

Χρήστος	Ζερεφός	
1 1 0

Χρήστος	Διαμαντόπουλος	

Πρόεδρος	

0 0 0-

Σοφία	Δασκαλάκη	–	Μυτιληναίου
1 1 0

Σπυρίδων	Κασδάς		
1 1 -0

Βίβιαν	Μπουζάλη
1 -0

Φώτης	Σπυράκος
1 1 0

Λυδία	Τσαπάρα
1 1 0

(v) Οι βασικές αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κα-

νονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες:

• 	η	 χάραξη	στρατηγικών	 κατευθύνσεων,	 συμπεριλαμβανομένης	 της	πώλησης	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	Μετόχων	της	Εταιρείας,

• 	η	υιοθέτηση	και	εφαρμογή	της	γενικής	πολιτικής	με	βάση	τις	εισηγήσεις	και	προτάσεις	των	Γενικών	Διευθυ-
ντών	και	των	Διευθυντών	της	Εταιρείας,	
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• 	η	διαχείριση	και	διάθεση	της	εταιρικής	περιουσίας	και	η	εκπροσώπηση	της	Εταιρείας	δικαστικώς	και	εξωδίκως,
• 	η	κατάρτιση	του	ετήσιου	προϋπολογισμού	και	του	επιχειρηματικού	σχεδίου	της	Εταιρείας,	ο	καθορισμός	και	η	
επίτευξη	στόχων	αποδοτικότητάς	της,	η	παρακολούθηση	της	πορείας	της	Εταιρείας	και	ο	έλεγχος	των	μεγάλων	
κεφαλαιουχικών	δαπανών,

• 	η	ευθύνη	πλήρους	και	αποτελεσματικού	εσωτερικού	ελέγχου	σε	όλες	τις	δραστηριότητες	της	Εταιρείας,
• 	η	παρακολούθηση	της	αποτελεσματικότητας	των	αρχών	εταιρικής	διακυβέρνησης,	βάσει	των	οποίων	λειτουργεί	
η	Εταιρεία	και	η	διενέργεια	των	απαραίτητων	αλλαγών	εφόσον	απαιτείται,

• ο	καθορισμός	της	στρατηγικής	και	διαχείρισης	επιχειρηματικών	κινδύνων	της	Εταιρείας,
• 	η	επιλογή,	αξιοποίηση	και	ανάπτυξη		των	διευθυντικών	στελεχών	της	Εταιρείας	και	καθορισμός	της	πολιτικής	
αμοιβών	τους,

• ορισμός	εσωτερικού	ελεγκτή	και	καθορισμός	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	συνδεδε-
μένες	με	αυτήν	εταιρίες	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.

Η 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.	Συ-

νεδριάζει	σε	τακτική	βάση	ή	κατά	περίπτωση	ιδία	όταν	επίκειται	πρόσληψη	ή	απόλυση	στελέχους	που	αναφέρεται	

απευθείας	στο	Διευθύνοντα	Σύμβουλο	και		στελεχών	που	αναφέρονται	στους	Γενικούς	Διευθυντές	και	Διευθυντές	

ή	και	σε	κάθε	άλλη		περίπτωση	που	κρίνεται	σκόπιμη.	Υποβάλλει	κατά	περίπτωση	σχετικές	εισηγήσεις	για	θέματα	

που	άπτονται	 των	καθηκόντων	και	δραστηριοτήτων	της	προς	το	Διοικητικό	Συμβούλιο,	ως	αυτές	περιγράφονται	

κατωτέρω,	προκειμένου	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	να	αποφασίζει	σχετικώς.	

Η	Ελεγκτική Επιτροπή	είναι	επιφορτισμένη	κυρίως	με	την	παρακολούθηση	της	διαδικασίας	της	χρηματοοικονο-

μικής	πληροφόρησης,	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	ελεγχόμενης	οντότητας,	 την	παρακολούθηση	της	πορείας	του	υποχρεωτικού	ελέγχου	

των	ατομικών	και	ενοποιημένων	οικονομικών	καταστάσεων,	την	επισκόπηση	και	παρακολούθηση	θεμάτων	συνα-

φών	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	αδυναμίες	

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	2013	παρατίθενται	στον	κάτωθι	πίνακα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

17.01.2013
Έγκριση	του	Ετήσιου	Προγράμματος	για	τους	σκοπούμενους	ελέγχους	από	τη	Διεύθυν-

ση	Εσωτερικού	Ελέγχου	για	το	έτος	2013.	

07.02.13
Ενημέρωση	επί	της	παρακολούθησης	των	συμφωνηθέντων	σχεδίων	δράσης	της	Εταιρεί-

ας	έως	τον	Ιούνιο	2012,	σύμφωνα	με	το	Ετήσιο	Πλάνο	Ελέγχων.	
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22.02.13
Ενημέρωση	 επί	 της	 παρακολούθησης	 των	 δραστηριοτήτων	 της	 θυγατρικής	 εταιρείας	

Sometra	A.E.	κατά	την	περίοδο	Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου	2012.

22.03.13
Έγκριση	της	Ετήσιας	Έκθεσης	Πεπραγμένων	για	τους	διενεργηθέντες	ελέγχους	από	την	

Διεύθυνση	Εσωτερικού	Ελέγχου	για	το	έτος	2012.

10.05.13

Έγ	Ενημέρωση	επί	 της	αξιολόγησης	 της	 υλοποίησης	 του	Άξονα	5	 –	Εργατικό	Κόστος	

του	προγράμματος	οικονομιών	«ΤΟ	ΜΕΛΛΟΝ»	στην	θυγατρική	εταιρεία	 της	Εταιρείας		

«Αλουμίνιον	Α.Ε.».	η	των	διενεργηθέντων	ελέγχων	από	την	Διεθυνση	Εσωτερικού	Ελέγ-

χου	για	το	γ΄	τρίμηνο	του	2012	

13.05.13
Έγκριση	των	διενεργηθέντων	ελέγχων	από	την	Διεύθυνση	Εσωτερικού	Ελέγχου		για	το	α΄	

τρίμηνο	του	2013.

27.05.13

Ενημέρωση		για	τα	αποτελέσματα	του	ελέγχου	διαχείρισης	ανθρώπινου	δυναμικού		της	

«PROTERGIA	ΑΝΏΝΥΜΗ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΠΑΡΑΓΏΓΗΣ	ΚΑΙ	ΕΜΠΟΡΙΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ	ΕΝΕΡ-

ΓΕΙΑΣ»	και		των	θυγατρικών	αυτής.

22.07.13
Ενημέρωση		για	τα	αποτελέσματα		του	ελέγχου		με	αντικείμενο	το	«Κανονιστικό	Πλαίσιο	

Περί	Εταιρικής	Διακυβέρνησης	2012».

10.10.13
Ενημέρωση		για	τα	αποτελέσματα		του	ελέγχου		με	αντικείμενο	«Ενδοεταιρικές	Συναλλα-

γές	και	Υπόλοιπα	με	ημερομηνία	31/12/2012».

16.12.13
Ενημέρωση		για	τα	αποτελέσματα		του	ελέγχου		με	αντικείμενο		«Πωλήσεις	και	Πιστωτι-

κή	Πολιτική	2013»	της	«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	ΑΕ».

 

Η	Επιτροπή EKE	είναι	υπεύθυνη	απέναντι	στο	Διοικητικό	Συμβούλιο	για	την	επιτήρηση	και	την	ορθή	διαδικασία	

εφαρμογής	της	Εταιρικής	Κοινωνικής	Ευθύνης	στον	 Όμιλο	που	αφορά	πολιτικές,	στόχους,	δράσεις	και	αποτε-

λέσματα	σε	περιβαλλοντικά,	κοινωνικά	και	ηθικά	ζητήματα	που	σχετίζονται	τόσο	με	το	εσωτερικό	όσο	και	με	το	

εξωτερικό	περιβάλλον	των	εταιρειών	του	Ομίλου.	Επίσης	δύναται	να	έχει	συμβουλευτικό	ρόλο	προς	τη	Διοίκηση	

του	Ομίλου	και	τις	σχετικές	επιτροπές	του	Διοικητικού	Συμβουλίου,	στα	παραπάνω	θέματα	για	την	πληρέστερη	

εφαρμογή	τους.

Τα	θέματα	που	συζητήθηκαν	από	την	Επιτροπή	Εταιρικής	Κοινωνικής	Ευθύνης	κατά	την	χρήση	του	2013	παρατί-

θενται	στον	κάτωθι	πίνακα:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

    09.03.2013 1.	Μουσείο	Αλουμινίου	στα	Άσπρα	Σπίτιά	-		_	Επιδότηση	από	ΕΠΣΑ	.	

(Β) (i) Σύμφωνα	με	το	Καταστατικό	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Εταιρείας	αποτελείται	από	επτά		(7)	έως	δέκα	
πέντε	(15)	μέλη.	Η	σύνθεση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	όπως	εξελέγη	από	τη	Γενική	Συνέλευση	των	Μετόχων	της	

Εταιρείας			και	συγκροτήθηκε	σε	σώμα	την	18η	Ιουλίου	2011	και	μέχρι	την	8η	Μαϊου	2013,	όπου	εξελέγησαν	νέα	

μέλη	Διοικητικού	Συμβουλίου	από	τη	Γενική	Συνέλευση	των	Μετόχων	της	Εταιρείας	,	ήταν	η	ακόλουθη:
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Ευάγγελος	Μυτιληναίος	του	

Γεωργίου

Πρόεδρος	και	Διευθύνων	Σύμβουλος	-		Εκτελεστικό

Ιωάννης	Μυτιληναίος	

του	Γεωργίου

Αντιπρόεδρος	–	μη	εκτελεστικό

Γεώργιος	Κοντούζογλου	

του	Σταματίου

Εντεταλμένος	Σύμβουλος	–	εκτελεστικό	

Σοφία	Δασκαλάκη-	Μυτιληναίου	

του	Γεωργίου	

Μέλος	–	μη	εκτελεστικό

Ιωάννης	Δήμου	του	Χρήστου Μέλος	–	μη	εκτελεστικό

Νικόλαος	Μουσάς	

του	Δημοσθένη

Μέλος	–	μη	εκτελεστικό	

Χρήστος	Διαμαντόπουλος	

του	Παναγιώτη

Μέλος	–	ανεξάρτητος	μη	εκτελεστικό	

Απόστολος	Γεωργιάδης	

του	Σταύρου

Μέλος	–	ανεξάρτητος	μη	εκτελεστικό

Δημήτριος	Δασκαλόπουλος	του	

Αριστείδη,	Μέλος

Μέλος	–	ανεξάρτητος	μη	εκτελεστικό

Χρήστος	Ζερεφός	του	Στυλιανού Μέλος	–	ανεξάρτητος	μη	εκτελεστικό

Μιχαήλ	Χανδρής	του	Δημητρίου Μέλος	–	ανεξάρτητος	μη	εκτελεστικό

Από	την	8η	Μαΐου	2013	όπου	εξελέγησαν	νέα	Μέλη	και	μέχρι	την	19η	Νοεμβρίου	όπου	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	

ανασυγκροτήθηκε	σε	σώμα	λόγω	αντικατάστασης	παραιτηθέντων	μελών,		η	σύνθεση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	

ήταν	η	ακόλουθη:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Ευάγγελος	Μυτιληναίος	του	

Γεωργίου

Πρόεδρος	και	Διευθύνων	Σύμβουλος	-		Εκτελεστικό

Ιωάννης	Μυτιληναίος	

του	Γεωργίου

Αντιπρόεδρος	–	μη	εκτελεστικό

Γεώργιος	Κοντούζογλου	

του	Σταματίου

Εντεταλμένος	Σύμβουλος	–	εκτελεστικό	
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Σοφία	Δασκαλάκη-	Μυτιληναίου	

του	Γεωργίου	

Μέλος	–	μη	εκτελεστικό

Ιωάννης	Δήμου	του	Χρήστου Μέλος	–	μη	εκτελεστικό

Χρήστος	Διαμαντόπουλος	

του	Παναγιώτη

Μέλος	–	ανεξάρτητος	μη	εκτελεστικό	

Απόστολος	Γεωργιάδης	

του	Σταύρου

Μέλος	–	ανεξάρτητος	μη	εκτελεστικό

Χρήστος	Ζερεφός	του	Στυλιανού Μέλος	–	ανεξάρτητος	μη	εκτελεστικό

Μιχαήλ	Χανδρής	του	Δημητρίου Μέλος	–	ανεξάρτητος	μη	εκτελεστικό

Από	την	19η	Νοεμβρίου	2013,	η	σύνθεση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	είναι	η	ακόλουθη

ΟΝΟΜΑΤΕΠΏΝΥΜΟ 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-	Μυτιληναίου	

του	Γεωργίου	

Μέλος	–	μη	εκτελεστικό

Wade	Burton	του	Ρόμπερτ Μέλος	–	μη	εκτελεστικό

Νικόλαος	Καραμούζης	του	Βασι-

λείου

Μέλος	–	ανεξάρτητος	μη	εκτελεστικό

Απόστολος	Γεωργιάδης	

του	Σταύρου

Μέλος	–	ανεξάρτητος	μη	εκτελεστικό

Χρήστος	Ζερεφός	του	Στυλιανού Μέλος	–	ανεξάρτητος	μη	εκτελεστικό

Μιχαήλ	Χανδρής	του	Δημητρίου Μέλος	–	ανεξάρτητος	μη	εκτελεστικό
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(ii)	Τα	εκτελεστικά	μέλη	ασχολούνται	με	τα	καθημερινά	θέματα	διοίκησης	της	Εταιρείας	και	την	εποπτεία	εκτέ-

λεσης	των	αποφάσεων	του	Διοικητικού	Συμβουλίου,	τα	μη	εκτελεστικά	μέλη	είναι	επιφορτισμένα	με	την	επο-

πτεία	της	εκτέλεσης	των	αποφάσεων	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	και	την	εποπτεία	θεμάτων	και	τομέων	της	

Εταιρίας	που	τους	έχουν	ανατεθεί	ειδικά	με	απόφαση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου.	Ανεξάρτητα	μη	εκτελεστικά	

μέλη	νοούνται	τα	μέλη	που	δεν	διατηρούν	καμία	επιχειρηματική	δραστηριότητα	ή	άλλη	εμπορική	σχέση	με	την	

Εταιρία	και	η	οποία	θα	μπορούσε	να	επηρεάσει	την	ανεξάρτητη	κρίση	τους.	Στα	πλαίσια	αυτά		δεν	θεωρείται	

ανεξάρτητο	μέλος	του	Διοικητικού	Συμβουλίου,	το	πρόσωπο	που:	(α)	διατηρεί	επιχειρηματική	ή	άλλη	επαγ-

γελματική	σχέση	με	την	εταιρία	ή	με	συνδεδεμένη	με	αυτή	επιχείρηση	κατά	την	έννοια	του	άρθρου	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	πελάτης	της	Εταιρίας,	(β)είναι	

πρόεδρος	ή	Γενικός	Διευθυντής	της	εταιρίας	ή	εάν	έχει	τις	ως	άνω	ιδιότητες	ή	είναι	εκτελεστικό	μέλος	του	

διοικητικού	συμβουλίου	σε	συνδεδεμένη	με	την	Εταιρία	επιχείρηση	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	

εταιρία	ή	τις	συνδεδεμένες	με	αυτήν	επιχειρήσεις,	(γ)	έχει	συγγένεια	μέχρι	δευτέρου	βαθμού	ή	είναι	σύζυγος	

εκτελεστικού	μέλους	του	διοικητικού	συμβουλίου	ή	διευθυντικού	στελέχους	ή	μετόχου	που	συγκεντρώνει	την	

πλειοψηφία	του	μετοχικού	κεφαλαίου	της	Εταιρίας	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	δυνατότητα	να	

υποβάλλουν	ξεχωριστές	αναφορές	και	εκθέσεις	στη	Γενική	Συνέλευση.	Η	παρουσία	τους	δεν	είναι	υποχρε-

ωτική	όταν	στο	Διοικητικό	Συμβούλιο	συμμετέχουν	ως	μέλη,	εκπρόσωποι	της		μειοψηφίας	των	μετόχων	και	

ορίζονται	ως	τέτοιοι.

(iii)Τα	βιογραφικά	σημειώματα	των	μελών	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	βρίσκονται	αναρτημένα	στην	ιστοσελίδα	της	

Εταιρείας	www.mytilineos.gr.

(iv)	Καταρχήν	το	Διοικητικό	Συμβούλιο	εξελέγη	από	την	Γενική	Συνέλευση	την	18.07.2011	και		η	θητεία	του		έληξε	

με	την	εκλογή	νέου	Διοικητικού		Συμβουλίου	από	τη	Γενική	Συνέλευση	την	08.05.2013.	Η		θητεία	του	νεοεκλε-

γέντος	μεσούσης	της	παρούσας	χρήσης		Διοικητικού	Συμβουλίου	λήγει	την	08.05.2017.	Αποτελείται	από	δύο	

εκτελεστικά,	από	επτά	μη	εκτελεστικά	εκ	των	οποίων	τέσσερα	ανεξάρτητα	μέλη	.

(v)	Tα	Μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου,	πλην	των	εκτελεστικών,	τα	οποία	και	έχουν	αποκλειστική	απασχόληση	

με	τις	δραστηριότητας	της	Εταιρείας,	τα	υπόλοιπα,	όπως	προκύπτει	και	από	τα	βιογραφικά	τους	σημειώματα,	

δραστηριοποιούνται	επαγγελματικά	στους	διάφορους	τομείς	εξειδίκευσης	τους.	

(νι)	Η	Εταιρεία	έχει	υιοθετήσει	πολιτική	και	αρχές	για	τη	διαμόρφωση	των	αμοιβών	των	εκτελεστικών	μελών	του	

ΔΣ	καθώς	και	μέθοδο	αξιολόγησης	της	επίδοσης	και	υπολογισμού	της	μεταβλητής	αμοιβής	των	μελών	του	ΔΣ	

για	την	καταβολή	των	αμοιβών	τους.	

(Γ). ΔΙΑΧΕIΡΙΣΗ ΚΙΝΔYΝΏΝ ΚΑΙ ΕΣΏΤΕΡΙΚOΣ EΛΕΓΧΟΣ 
Πληροφορίες	σχετικά	με	τη	διαχείριση	κινδύνων	και	τον	εσωτερικό	έλεγχο:	

i. περιγραφή	των	κύριων	στοιχείων	των	συστημάτων	διαχείρισης	κινδύνων	και	εσωτερικού	ελέγχου	

α. Παράγοντες Κινδύνων

Ο	Όμιλος	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ,	(«ο	Όμιλος»),	δραστηριοποιούμενος	σε	τρεις	βασικούς	επιχειρηματικούς	τομείς,	Με-

ταλλουργίας	&	Μεταλλείων,	Ενέργειας	και	Ολοκληρωμένων	Ενεργειακών	Έργων	(EPC),	αντιμετωπίζει	έναν	αριθμό	

διαφορετικών		παραγόντων	κινδύνου.	

Συνεπώς,	η	έκθεση	του	Ομίλου	σε	αυτούς	τους	παράγοντες	κινδύνου	ενδέχεται	να	επηρεάσει	τη	λειτουργία	του,	τη	

χρηματοοικονομική	του	κατάσταση	ή	τα	λειτουργικά	του	αποτελέσματα	.
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Επιπλέον	των	παραγόντων	κινδύνου	που	μπορεί	να	παρουσιάζονται	σε	άλλα	σημεία	της	ετήσιας	έκθεσης	διαχεί-

ρισης	του	Ομίλου,	οι	ακόλουθοι	αποτελούν	τους	βασικότερους	παράγοντες	κινδύνου	οι	οποίοι	θα	μπορούσαν	να	

επηρεάσουν	ουσιωδώς	τα	αποτελέσματα	και	τη	χρηματοοικονομική	κατάσταση	του	Ομίλου.

Κίνδυνος της Αγοράς
Οι	παγκόσμιες	οικονομικές	συνθήκες	συνεχίζουν	να	εμφανίζουν	διακυμάνσεις.	Ο	Όμιλος	αντιμετωπίζει	κινδύνους	

από	τις	διακυμάνσεις	στις	τιμές	του	LME,	την	ισοτιμία	€/$,	το	γενικότερο	οικονομικό	και	χρηματοπιστωτικό	περι-

βάλλον,	καθώς	και	την	αγορά	των	τελικών	προϊόντων	αλουμινίου.	

Στα	πλαίσια	αυτά	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	περιελάμβαναν	κυρίως:

• Την	αντιστάθμιση	του	κινδύνου	από	τη	διακύμανση	της	τιμής	του	αλουμινίου	με	τη	χρήση	διαφόρων	χρηματο-
δοτικών	εργαλείων.		

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

• Την	αναδιάρθρωση	των	ενεργειακών	στοιχείων	κόστους.	
• Την	εφαρμογή	προγραμμάτων	βέλτιστης	αξιοποίησης	των	περιουσιακών	στοιχείων	και	την	εφαρμογή	προγραμ-
μάτων	μείωσης	κόστους.	

• Την	επεξεργασία	σχεδίων	βελτίωσης	της	παραγωγικής	διαδικασίας.
• 	Την	 επανεκτίμηση	 της	πιστωτικής	πολιτικής	 του	Ομίλου	 και	 των	 διαδικασιών	 εκτίμησης	 της	 πιστοληπτικής	
ικανότητας	πελατών.	

Αύξηση του κόστους πρώτων υλών ή σημαντικοί Ετεροχρονισμοί
Τα	λειτουργικά	αποτελέσματα	του	Ομίλου	επηρεάζονται	από	αυξήσεις	στο	κόστος	των	πρώτων	υλών,	όπως	ο	με-

ταλλουργικός	οπτάνθρακας,	η	καυστική	σόδα	και	άλλα	βασικά	υλικά,	όπως	επίσης	και	από	το	κόστος	των	ναύλων	

που	σχετίζονται	με	τη	μεταφορά	των	υλών	αυτών.	

Έναντι	αυτών	ο	Όμιλος	προσπαθεί	να	διαπραγματευτεί	και	να	«κλειδώσει»	τα	κύρια	συμβόλαια	ναύλων	με	αντα-

γωνιστικούς	όρους.	Παράλληλα,	έχει	θέσει	σε	εφαρμογή	ένα	νέο	σύστημα	αξιολόγησης	των	τιμών	προμήθειας	

πρώτων	υλών,	ενώ	εφαρμόζει	ταυτόχρονα	ένα	συνεχές	πρόγραμμα	βελτιστοποίησης	και	μείωσης	κόστους.	

Επίσης,	τα	λειτουργικά	αποτελέσματα	του	Ομίλου	μπορεί	να	επηρεαστούν	από	σημαντικούς	ετεροχρονισμούς	όταν	

η	πτώση	στις		τιμές	των	στοιχείων	κόστους	που	σχετίζονται	με	την	τιμή	του	LME	ή	την	ισοτιμία	€/$,	δεν	είναι	αρ-

κετή	ώστε	να	αντισταθμίσει	την	αντίστοιχη	μείωση	στις	τιμές	του	LME	ή	του	δολαρίου	ΗΠΑ	κατά	την	ίδια	περίοδο.

Διαθεσιμότητα ελληνικών βωξιτών και Συγκέντρωση Αγοράς 
Για	τις	ανάγκες	της	Αλούμινας,	ο	Όμιλος	εξαρτάται	σημαντικά	από	τη	διαθεσιμότητα	ελληνικών	βωξιτών.	Με	τη	

λειτουργία	των	δικών	του	μεταλλείων,	μέσω	της	100%	θυγατρικής	του	«Δελφοί	–	Δίστομον	ΑΕ»,	ο	Όμιλος	καλύπτει	

περίπου	το	38-40%	των	αναγκών	του	σε	ελληνικούς	βωξίτες.	Ώστόσο,	στα	επόμενα	χρόνια	ενδεχομένως	να	υπάρ-

ξουν	δυσκολίες	στην	αδειοδότηση	ή	την	εξεύρεση	νέων	κοιτασμάτων	βωξίτη	στην	Ελλάδα.	Επιπλέον,	η	ελληνική	

αγορά	βωξίτη	είναι	ήδη	αρκετά	συγκεντρωμένη	σε	μικρό	αριθμό	προμηθευτών.	Αυτό	το	γεγονός,	σε	συνδυασμό	με	

την	πιθανότητα	περαιτέρω	συγκέντρωσης	της	αγοράς	θα	μπορούσαν	να	έχουν	αρνητικό	αντίκτυπο	στο	κόστος	του	

Ομίλου	για	προμήθεια	ελληνικού	βωξίτη	στο	μέλλον.	

Για	τους	λόγους	αυτούς,	ο	Όμιλος	επιδιώκει	να	διαπραγματεύεται	πολυετή	συμβόλαια	βωξίτη	καθώς	και	στρατη-

γικές	συμμαχίες	με	τους	έλληνες	παραγωγούς.

Υγιεινή, ασφάλεια και περιβαλλοντικοί νόμοι και ρυθμίσεις 
Οι	δραστηριότητες	του	Ομίλου	υπόκεινται	σε	νόμους	και	κανονισμούς	που	αφορούν	στην	υγιεινή,	την	ασφάλεια	και	

το	περιβάλλον.	

Το	κόστος	συμμόρφωσης	με	αυτούς	τους	κανόνες	συμπεριλαμβάνει	είτε	τη	διενέργεια	επενδύσεων,	είτε	τη	δα-
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πάνη	σημαντικών	ποσών	για	δράσεις	που	αφορούν	στην	ασφαλή	διαχείριση	βιομηχανικών	αποβλήτων	και	στην	

περιβαλλοντική	αποκατάσταση.	

Περιβαλλοντικά	ζητήματα	για	τα	οποία	μπορεί	να	είμαστε	υπεύθυνοι	είναι	πιθανό	να	προκύψουν	στο	μέλλον	στις	

παρούσες	εγκαταστάσεις	μας,	σε	εγκαταστάσεις	παλαιάς	ιδιοκτησίας	μας	ή	προηγούμενης	λειτουργίας	μας,	έστω	

και	αν	μέχρι	σήμερα	δεν	είναι	ή	δεν	θα	μπορούσαν	να	είναι	γνωστά	στη	Διοίκηση	ή	δεν	έχουν	ακόμα	εμφανιστεί.		

Κλιματική αλλαγή, σχετική νομοθεσία και κανονισμοί και φαινόμενα θερμοκηπίου. 
Η	Ενέργεια	αποτελεί	μια	σημαντική	πρώτη	ύλη	για	τις	δραστηριότητες	του	Ομίλου	ενώ	παράλληλα	προβλέπεται	

να	αποτελέσει	και	μια	σημαντική	πηγή	εσόδου	στο	κοντινό	μέλλον.	Επιπλέον	ο	 Όμιλος	δραστηριοποιείται	στην	

ευρύτερη	περίμετρο	 του	 ενεργειακού	 τομέα	μέσω	 του	 τομέα	κατασκευής	 ολοκληρωμένων	 ενεργειακών	 έργων	

(EPC).	Υπάρχει	μια	έντονα	κλιμακούμενη	αντίληψη	ότι	η	κατανάλωση	ενέργειας	που	παράγεται	από	ορυκτά	καύσι-

μα	αποτελεί	ένα	από	τους	βασικούς	παράγοντες	που	συμβάλλουν	στο	φαινόμενο	της	αύξησης	της	θερμοκρασίας	

του	πλανήτη.	 Ένας	συνεχώς	αυξανόμενος	αριθμός	κυβερνήσεων,	κυβερνητικών	σωμάτων	και	επιτροπών	έχουν	

ξεκινήσει	ή	προτίθενται	να	προβούν	σε	νομοθετικές	και	κανονιστικές	αλλαγές,	ανταποκρινόμενοι	στους	πιθανούς	

κινδύνους	αυτού	του	φαινομένου.		

Τα	λειτουργικά	περιθώρια	του	Ομίλου	πιθανώς	να	επηρεαστούν	από	αλλαγές	που	ενδεχομένως	συμβούν	σε	πα-

ραγωγικές	εγκαταστάσεις	του	με	αυξημένες	εκπομπές	αερίων	θερμοκηπίου	καθώς	και	σε	εγκαταστάσεις	του	με	

αυξημένες	ενεργειακές	απαιτήσεις,	ως	αποτέλεσμα	κανονιστικών	ρυθμίσεων	κυρίως	στην	Ε.Ε.	όπου	δραστηριο-

ποιείται.	Οι	εκτιμήσεις	της	πιθανής	επίπτωσης	της	μελλοντικής	νομοθεσίας	και	του	κανονιστικού	πλαισίου	για	την	

κλιματική	αλλαγή	και	των	ευρωπαϊκών	και	διεθνών	συνθηκών	και	συμφωνιών	είναι	αβέβαιες,	δεδομένης	της	ευ-

ρύτητας	του	σκοπού	των	πιθανών	αυτών	αλλαγών.	Ο	Όμιλος	μπορεί	να	αναγκαστεί	να	πραγματοποιήσει	σημαντικές	

επενδύσεις	στο	μέλλον	σαν	αποτέλεσμα	της	απαραίτητης	συμμόρφωσης	του	με	την	αναθεωρημένη	νομοθεσία	και	

τις	νέες	ρυθμίσεις.	Ο	Όμιλος	τέλος,	ως	συνέπεια	ελλείμματος	ή	πλεονάσματος	στη	διαχείριση	των	δικαιωμάτων	

εκπομπών	ρύπων	CO2,	αλλά	και	ως	συνέπεια	των	μεγάλων	ενεργειακών	του	καταναλώσεων	κυρίως	για	τη	δραστη-

ριότητα	της	παραγωγής	Αλουμινίου,	ενδέχεται	να	αναγνωρίσει	σημαντικά	έξοδα	ή	έσοδα	αντίστοιχα.	

Από	την	άλλη	πλευρά,	ο	Όμιλος	ενδεχομένως	να	αναγνωρίσει	ευκαιρίες	στον	τομέα	δραστηριότητας	των	έργων	

EPC	εξαιτίας	οποιασδήποτε	εκ	των	προαναφερθεισών	αλλαγών	στη	νομοθεσία	που	σχετίζονται	με	την	κλιματική	

αλλαγή.	

Μη πραγματοποίηση των αναμενόμενων μακροπρόθεσμων οφελών από την παραγωγικότητα και τις πρωτο-

βουλίες μείωσης κόστους

Ο	Όμιλος	έχει	αναλάβει,	και	μπορεί	να	συνεχίσει	να	αναλαμβάνει,	πρωτοβουλίες	στους	τομείς	της	παραγωγικότη-

τας	και	μείωσης	των	εξόδων	ώστε	να	βελτιωθεί	η	απόδοση	και	να	μειωθεί	το	συνολικό	κόστος	παραγωγής.	Πάντα	

υπάρχουν	πιθανότητες	οι	ενέργειες	αυτές	να	μην	μπορούν	να	πραγματοποιηθούν	στο	σύνολό	τους,	ή,	η	εκτιμώμενη	

εξοικονόμηση	από	τέτοιες	πρωτοβουλίες	να	μην	υλοποιηθεί	κατά	το	σύνολο,	ακόμα	και	λόγω	συγκυριών	εκτός	

ελέγχου	του	Ομίλου.			

Πολιτικά, Νομικά και ρυθμιστικά θέματα
Οι	δραστηριότητες	 του	Ομίλου	που	σχετίζονται	με	 την	ενέργεια	παραμένουν	σε	σημαντικό	βαθμό	κυβερνητικά	

ρυθμιζόμενες	 στην	 Ελλάδα	 και	 εξαρτώμενες	 από	 θέματα	 και	 αποφάσεις	 πολιτικού,	 νομικού	 και	 κανονιστικού	

θεσμικού	πλαισίου.	Οι	εξελίξεις	σε	αυτό	το	περιβάλλον,	που	θα	μπορούσαν	να	σημαίνουν	καθυστερήσεις	στην	

ουσιαστική	απελευθέρωση	της	αγοράς	ενέργειας,	ενδέχεται	να	έχουν	αντίκτυπο	στις	δραστηριότητες	του	Ομίλου,	

τα	μελλοντικά	αποτελέσματα	καθώς	και	την	αξία	των	ενεργειακών	περιουσιακών	στοιχείων	του	Ομίλου	ή	των	περι-

ουσιακών	στοιχείων	του	για	τη	λειτουργία	των	οποίων	απαιτείται	σημαντική	κατανάλωση	ενεργειακών	προϊόντων.

Επιπλέον,	ο	Όμιλος	μπορεί	επίσης	να	επηρεαστεί	από	δυσμενείς	για	αυτόν	εξελίξεις	αναφορικά	με	πολιτικά	και	

ρυθμιστικά	θέματα	που	σχετίζονται	με	τη	δραστηριότητά	του	στα	έργα	EPC	σε	χώρες	εκτός	της	Ελληνικής	επικρά-

τειας	και	ειδικά	σε	χώρες	με	πολιτική	αστάθεια.	
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Ασφάλεια πληροφορικής
Οι	επιχειρηματικές	μας	διαδικασίες	υποστηρίζονται	από	διάφορα	πακέτα	λογισμικού	και	συστήματα	επεξεργασί-

ας	δεδομένων.	Παρόλ’	αυτά,	ποτέ	δεν	μπορούμε	να	αποκλείσουμε	πλήρως	την	πιθανότητα	μη	διαθεσιμότητας	των	

πληροφοριακών	συστημάτων	ή	την	πιθανότητα	παραβίασης	της	ασφάλειας	των	δεδομένων	μας.	

Μετριάζουμε	τους	κινδύνους	αυτούς	εφαρμόζοντας	υψηλά	πρότυπα	ασφαλείας	και	λαμβάνοντας	μέτρα	με	στόχο	

να	επιτευχθεί	και	να	διασφαλιστεί	η	διαθεσιμότητα,	η	αξιοπιστία,	η	εμπιστευτικότητα	και	η	ιχνηλασιμότητα.	Επι-

προσθέτως,	και	προκειμένου	να	ελεγχθούν	κίνδυνοι	ασφαλείας,	τακτικά	επενδύουμε	σε	αναβαθμίσεις	λογισμικού	

και	εξοπλισμού,	διεξάγουμε	περιοδικούς	εσωτερικούς	και	εξωτερικούς	ελέγχους	από	διεθνείς	ομίλους	συμβού-

λων,	και	γενικά	εφαρμόζουμε	διαδικασίες	διαρκούς	προόδου.	

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	σχεδιασμό,	την	προμήθεια,	την	κατασκευή	και	την	παράδοση	έτοιμων	προς	λει-

τουργία	ενεργειακών	εγκαταστάσεων	σε	συμπεφωνημένο	τίμημα.	Οι	προαναφερθέντες	κίνδυνοι	αφορούν	κυρίως	

σε	υπερβάσεις	κόστους	ή/και	καθυστερήσεις	στην	υλοποίηση	σχετικά	με:	

• Απροσδόκητες	αυξήσεις	στο	κόστος	πρώτων	υλών	και	εξοπλισμού

• Βλάβες	στον	εξοπλισμό	ή	μηχανικές	αστοχίες	

• Απρόβλεπτες	συνθήκες	κατά	την	κατασκευή

• Καθυστερήσεις	λόγω	ιδιαζόντων	καιρικών	συνθηκών	

• Αστοχίες	απόδοσης	ή	αδυναμίες	προμηθευτών	και	εργολάβων	

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

ρέχει	έγκαιρα	πληροφορίες	για	το	σχεδιασμό	ή	τη	μηχανική	του	έργου.	

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

και	κυβερνητική	αστάθεια	

Σε	περιστάσεις	κατά	τις	οποίες	απαιτείται	επιπλέον	χρόνος	ή	πραγματοποιούνται	επιπλέον	δαπάνες	από	τον	Όμιλο	

ΜΕΤΚΑ,	λόγω	υπαιτιότητας	του	πελάτη,	η	ΜΕΤΚΑ	διαπραγματεύεται	μαζί	του	χρηματική	αποζημίωση.	

Το	βασικό	πλεονέκτημα	του	Ομίλου	της	ΜΕΤΚΑ	είναι	το	ανθρώπινο	δυναμικό	του.	Επομένως,	αδυναμία	να	διατη-

ρήσει	το	δυναμικό	της	ή	να	προσεγγίσει	και	να	διακρατήσει	νέο,	κατάλληλα	καταρτισμένο	προσωπικό	προκειμένου	

να	αναπτύξει	την	τεχνογνωσία	της,	θα	μπορούσε	να	επηρεάσει	τη	σημερινή	ή	μελλοντική	απόδοσή	της.	

Η	επιτυχία	του	ομίλου	της	ΜΕΤΚΑ	σε	αυτόν	τον	τομέα	εξαρτάται	από	την	ικανότητά	της	να	προσλαμβάνει,	να	εκπαι-

δεύει	και	να	διατηρεί	έναν	ικανό	αριθμό	εργαζομένων,	συμπεριλαμβανομένων	διευθυντικών	στελεχών,	μηχανικών	

και	τεχνικών	που	έχουν	τις	απαραίτητες	ικανότητες	και	εξειδίκευση.	

Έκτακτα Γεγονότα
Τα	έκτακτα	γεγονότα,	συμπεριλαμβανόμενων	φυσικών	καταστροφών,	πολέμου	ή	τρομοκρατικών	δράσεων,	μη	προ-

γραμματισμένων	διακοπών	της	παραγωγικής	λειτουργίας,	διακοπών	τροφοδοσίας	ή	ανεπάρκειας	του	εξοπλισμού	

ή/	και	των	διαδικασιών	να	ανταποκριθούν	στις	προδιαγραφές,	μπορούν	να	αυξήσουν	το	κόστος	και	να	επηρεάσουν	

τα	οικονομικά	αποτελέσματα	του	Ομίλου.	Επίσης,	οι	ισχύοντες	όροι	ασφάλισης	του	Ομίλου	πιθανόν	να	μην	παρέ-

χουν	προστασία	ικανή	να	καλύψει	το	σύνολο	της	ζημιάς	που	μπορεί	να	προκύψει	από	τέτοιες	συγκυρίες.	

Εκκρεμοδικίες
Ο	Όμιλος	μέσω	κυρίως	των	θυγατρικών	του	εμπλέκεται	ως	ενάγων	ή	εναγόμενος	σε	ένα	αριθμό	υποθέσεων	με	

τρίτους.	Από	την	οριστική	έκβαση	των	υποθέσεων	αυτών	μπορεί	να	προκύψουν	έσοδα	ή	έξοδα	τα	οποία	μπορεί	

να	επηρρεάσουν	σημαντικά	τα	αποτελέσματα	και	τη	χρηματοοικονομική	θέση	των	θυγατρικών	εταιρειών	και	του	

Ομίλου		
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β. Οργάνωση και διεξαγωγή διαχείρισης κινδύνου 

Ο	Όμιλος	έχει	ορίσει	τον	κίνδυνο	ως	ένα	σύνολο	αβέβαιων	και	απρογραμμάτιστων	καταστάσεων	που	μπορεί	να	

επηρεάσουν	συνολικά	τις	δραστηριότητές	του,	την	επιχειρηματική	του	δράση,	την	οικονομική	του	απόδοση	καθώς	

και	την	εκτέλεση	της	στρατηγικής	του	και	την	επίτευξη	των	στόχων	του.	

Μια	συγκεκριμένη	προσέγγιση	της	διαχείρισης	κινδύνων	έχει	καθιερωθεί	σε	όλους	τους	τομείς	δραστηριότητας,	

όπου	ορισμένοι	κίνδυνοι	έχουν	αναγνωριστεί	ως	ακολούθως:	

(i)	Αναγνώριση	και	εκτίμηση	παραγόντων	κινδύνου

(ii)	Σχεδιασμός	της	πολιτικής	διαχείρισης	κινδύνων

(iii)	Εκτέλεση	και	αξιολόγηση	της	πολιτικής	κινδύνων

Ο	Όμιλος	βρίσκεται	ήδη	στη	φάση	καθορισμού	μιας	συγκεκριμένης,	ολοκληρωμένης	και	παγιωμένης	Οργανωτι-

κής	δομής	Διαχείρισης	Κινδύνων.	Ώστόσο,	όλα	τα	διευθυντικά	στελέχη	εμπλέκονται	στη	διαδικασία	αναγνώρισης	

και	πρωταρχικής	εκτίμησης	των	κινδύνων	ώστε	να	διευκολύνουν	το	έργο	των	Συμβουλίων	Διοίκησης	κάθε	επιχει-

ρηματικού	τομέα	καθώς	και	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	κάθε	νομικού	προσώπου	στο	σχεδιασμό	και	την	έγκριση	

συγκεκριμένων	διαδικασιών	και	πολιτικών	Διαχείρισης	Κινδύνων.	

Ο	Όμιλος	τέλος	διεξάγει	περιοδικούς	εσωτερικούς	ελέγχους	για	να	διασφαλίσει	την	κατάλληλη	και	αποτελεσματι-

κή	εφαρμογή	των	διαδικασιών	αναγνώρισης	και	εκτίμησης	κινδύνων	και	των	πολιτικών	διαχείρισης	των	κινδύνων	

αυτών.	

γ. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

Επιπλέον	των	όσων	αναφέρονται	σε	άλλα	σημεία	της	παρούσης	και	όσων	περιγράφονται	ανωτέρω	στις	αρμοδιό-

τητες	της	Ελεγκτικής	Επιτροπής,	η	Διεύθυνση	Εσωτερικού	Ελέγχου	της	Εταιρείας	αποτελεί	ανεξάρτητη	οργανω-

τική	μονάδα	η	οποία	αναφέρεται	στο	ΔΣ.	Στις	αρμοδιότητές	της	περιλαμβάνονται	η	αξιολόγηση	και	βελτίωση	των	

συστημάτων	διαχείρισης	κινδύνων	και	εσωτερικού	ελέγχου	καθώς	και	η	εξακρίβωση	της	συμμόρφωσης	με	τις	

θεσμοθετημένες	πολιτικές	και	διαδικασίες	όπως	αυτές	οριοθετούνται	στον	Εσωτερικό	Κανονισμό	Λειτουργίας,	

την	ισχύουσα	νομοθεσία	και	τις	κανονιστικές	διατάξεις.	

Επίσης	σε	διαρκή	βάση	αναλύονται	και	εξετάζονται:

• η	αποτελεσματικότητα	των	λογιστικών	και	οικονομικών	 	συστημάτων	της	Εταιρίας,	των	ελεγκτικών	μηχανι-

σμών,	των	συστημάτων	ποιότητας,	ασφάλειας-υγιεινής	και	περιβάλλοντος	καθώς	και	η	διαχείριση	των	επιχει-

ρηματικών	κινδύνων,

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

ζονται	για	γνωστοποίηση,

• η	αξιοπιστία,	των	προσόντων	και	της	ανεξαρτησίας	των	ορκωτών	ελεγκτών.

• 	περιπτώσεις	σύγκρουσης	των	ιδιωτικών	συμφερόντων	των	μελών	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	ή	των	διευθυ-

ντικών	στελεχών	της	Εταιρίας	με	τα	συμφέροντα	της	Εταιρίας,

• 	οι	σχέσεις	και	οι	συναλλαγές	της	Εταιρίας	με	τις	συνδεδεμένες	με	αυτήν	εταιρίες	,	καθώς	και		οι	σχέσεις	της	

Εταιρίας	με	τις	εταιρίες	στο	κεφάλαιο	των	οποίων	συμμετέχουν		σε	ποσοστό	τουλάχιστον	10%	μέλη	του	Διοι-

κητικού	Συμβουλίου	της	Εταιρίας	ή	μέτοχοί	της,	με	ποσοστό	τουλάχιστον	10%.	

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

φάσεις	των	αρμοδίων	οργάνων	της	Εταιρίας.
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ii. Το	ΔΣ	σε	διαρκή	και	συνεχή	βάση	επανεξετάζει	την	εταιρική	στρατηγική	και	τους	κύριους	επιχειρηματικούς	

κινδύνους,	ιδιαιτέρως	σε	ένα	διαρκώς	μεταβαλλόμενο	οικονομικό	και	επιχειρηματικό	περιβάλλον.	Επίσης,	

σε	τακτά	χρονικά	διαστήματα	λαμβάνει	τις	εκθέσεις	πεπραγμένων	για	τους	διενεργηθέντες	ελέγχους	από	την	

Ελεγκτική	Επιτροπή	βάσει	του	ετησίου	προγράμματος	των	σκοπούμενων	ελέγχων	της	διεύθυνσης	Εσωτερι-

κού	Ελέγχου	της	εταιρείας.	Τα	ανωτέρω,	επιτρέπουν	στο	ΔΣ	να	διαμορφώνει	ολοκληρωμένη	άποψη	για	την	

αποτελεσματικότητα	των	συστημάτων,	διαδικασιών	και	κανονισμών	της	εταιρείας.	

iii. Οι	νόμιμοι	ελεγκτές	δεν	προσφέρουν	μη	ελεγκτικές	υπηρεσίες	στην	εταιρεία.		

 

(Δ) ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΏΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα	με	το	Καταστατικό	της	Εταιρείας	ως	ισχύει	οι	όροι	αποζημίωσης	των	μελών	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	

καταβάλλονται	κατόπιν	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	ευρίσκεται	σε	έμμισθη	

σχέση	με	την	Εταιρεία,	πλην	του	Διευθύνοντος	Συμβούλου.	

Τα	Μέλη	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	δεν	λαμβάνουν	καμία	άλλου	είδους	αποζημίωση	ή	επίδομα.	

Για	τη	χρήση	01.01.2013	-	31.12.2013	δεν	χορηγήθηκαν	δικαιώματα	προαίρεσης	και	δεν	βρίσκεται	κανένα	πρό-

γραμμα	διάθεσης	μετοχών	σε	ισχύ

Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι	 συνημμένες	 οικονομικές	 καταστάσεις	 εγκρίθηκαν	από	 το	Διοικητικό	Συμβούλιο	 της	«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» 

στις	24.03.2014	και	έχουν	δημοσιοποιηθεί	με	την	ανάρτησή	τους	στο	διαδίκτυο,	στη	διεύθυνση	www.mytilineos.

gr.	καθώς	και	στον	διαδικτυακό	χώρο	του	Χ.Α.Α.,	όπου	και	θα	παραμείνουν	στην	διάθεση	του	επενδυτικού	κοινού	

για	χρονικό	διάστημα	τουλάχιστον	πέντε	(5)	ετών	από	την	ημερομηνία	της	συντάξεως	και	δημοσιοποιήσεώς	τους.

Επισημαίνεται	ότι	τα	δημοσιευθέντα	στον	Τύπο	συνοπτικά	οικονομικά	στοιχεία	και	πληροφορίες	που	προκύπτουν	

από	τις	οικονομικές	καταστάσεις,	στοχεύουν	στο	να	παράσχουν	στον	αναγνώστη	μία	γενική	ενημέρωση	για	την	

οικονομική	 κατάσταση	 και	 τα	 αποτελέσματα	 της	 εταιρείας,	 αλλά	 δεν	 παρέχουν	 την	 ολοκληρωμένη	 εικόνα	 της	

οικονομικής	θέσης,	 των	χρηματοοικονομικών	επιδόσεων	και	 των	ταμιακών	ροών	της	Εταιρίας	και	 του	Ομίλου,	

σύμφωνα	με	τα	Διεθνή	Πρότυπα	Χρηματοοικονομικής	Αναφοράς.	

Οι Οικονομικές Καταστάσεις των συγκρίσιμων χρήσεων 2012 και 2011 έχουν προσαρμοστεί λόγω αλλαγής 

λογιστικών πολιτικών (σημείωση 3.9).
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Ι. Κατάσταση αποτελεσμάτων 
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II. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

ΙΙI. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
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ΙV. Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων



74

V. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας
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VI. Κατάσταση ταμειακών ροών 
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1. Πληροφορίες για τον Όμιλο

1.1 Γενικές Πληροφορίες
Η	«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	ΑΝΏΝΥΜΟΣ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	-	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ»	αποτελεί	σήμερα	έναν	από	τους	μεγαλύ-

τερους	βιομηχανικούς	ομίλους	διεθνώς	που	δραστηριοποιείται	στους	τομείς	της	Μεταλλουργίας,	της	Ενέργειας,	

των	Έργων	(EPC)	και	της	Βιομηχανίας	Οχημάτων.	Η	Εταιρεία,	που	ως	μεταλλουργική	εταιρεία	διεθνούς	εμπορίου	

και	συμμετοχών	ιδρύθηκε	το	1990,	αποτελεί	μετεξέλιξη	παλαιάς	μεταλλουργικής	οικογενειακής	επιχείρησης	που	

ξεκίνησε	τη	δραστηριότητά	της	το	1908.

Με	γνώμονα	τη	συνεχή	ανάπτυξη	και	πρόοδο	και	με	στόχο	να	συνεχίσει	ο	Όμιλος	να	πρωταγωνιστεί	σε	κάθε	δράση	

του,	στο	πλαίσιο	της	πολύχρονης	παρουσίας	και	της	δραστηριότητάς	του,	προωθεί	με	συνέπεια	το	όραμά	του	να	

αποτελέσει	τον	ισχυρό	και	ανταγωνιστικό	ευρωπαϊκό	Όμιλο	της	«βαριάς	βιομηχανίας».

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

εισήχθησαν	στο	Χρηματιστήριο	Αθηνών	το	1995.

Οι	παρούσες	οικονομικές	καταστάσεις	του	Ομίλου	και	της	Εταιρείας,	για	την	περίοδο	που	έληξε	την	31	Δεκεμβρί-

ου	2013	(συμπεριλαμβάνοντας	τα	συγκριτικά	στοιχεία	για	την	περίοδο	31	Δεκεμβρίου	2012),	εγκρίθηκαν	από	το	

Δ.Σ.	στις	24.03.2014		και	υπόκεινται	σε	οριστική	έγκριση	από	την	ετήσια	Γενική	Συνέλευση.

1.2 Φύση Δραστηριοτήτων
Κατά	τη	διάρκεια	της	τελευταίας	δεκαετίας	οι	δραστηριότητες	του	Ομίλου	έχουν	επεκταθεί	σταδιακά	από	τους	

παραδοσιακούς	τομείς	του	διεθνούς	εμπορίου	μετάλλων	-	μεταλλευμάτων	και	τη	μεταλλουργία	στους	τομείς	των	

κατασκευών	και	της	ενέργειας.	Στόχος	είναι	η	ανάπτυξη	των	συνεργιών	μεταξύ	των	τριών	διαφορετικών	τομέων	

δραστηριότητας	αναθέτοντας	τον	ρόλο	της	διοικήσεως	και	της	χάραξης	της	στρατηγικής	στην	Μυτιληναίος	Α.Ε.	-	

Όμιλος	Επιχειρήσεων.

Ο	Όμιλος,	δραστηριοποιείται	στον	κλάδο	της	Μεταλλουργίας	μέσω	των	θυγατρικών	του	εταιρειών	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	

Α.Ε.	 (παραγωγή	πρωτόχυτου	Αλουμινίου	και	Αλούμινας)	 και	SOMETRA	S.A.	 (παραγωγή	Ψευδαργύρου	–	Μολύ-

βδου).	Η	δραστηριότητα	του	Ψευδαργύρου	–	Μολύβδου	ήταν	η	πρώτη	που	επηρεάστηκε	έντονα	από	την	αρνητική	

συγκυρία	της	αγοράς	των	μετάλλων,	καθώς	η	μεγάλη	πτώση	της	ζήτησης	στην	αγορά	σε	συνδυασμό	με	την	άνοδο	

των	τιμών	της	βασικής	καύσιμης	Ύλης	(Μεταλλουργικό	Coke)	αλλά	και	των	δυσκολιών	εξασφάλισης	κατάλληλων		

Α’	Υλών	οδήγησαν	τον	Όμιλο	στην	απόφαση	τον	Ιανουάριο	του	2009	να	αναστείλει	προσωρινά	τη	λειτουργία	του	

εργοστασίου	της	θυγατρικής	SOMETRA	S.A.	(σημείωση	6.30).

Ο	Όμιλος	μέσω	της	θυγατρικής	ΜΕΤΚΑ	αποτελεί	το	μεγαλύτερο	και	πιο	εξειδικευμένο	κατασκευαστή	ενεργειακών	

έργων	στην	Ελλάδα	ενώ	ταυτόχρονα	επεκτείνεται	σε	ανταγωνιστικές	αγορές	του	εξωτερικού	με	ανεκτέλεστο	υπό-

λοιπο	συμβασιοποιημένων	έργων	ύψους	1,7	δις	€.	

Ο	Όμιλος,	μετά	από	την	απόκτηση	του	100%	της	PROTERGIA	(πρώην	ΕNDESA	HELLAS),	καθιστάται	ως	ο	μεγαλύ-

τερος	ανεξάρτητος	παραγωγός	ηλεκτρικής	ενέργειας	στην	Ελλάδα,	με	ενεργειακό	χαρτοφυλάκιο	που	περιλαμβά-

νει	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.

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων

Οι	ενοποιημένες	οικονομικές	καταστάσεις	της	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	Α.Ε.	την	31η	Δεκεμβρίου	2013,	που	καλύπτουν	όλη	

τη	χρήση	2013,	έχουν	συνταχθεί	με	βάση	την	αρχή	του	ιστορικού	κόστους	όπως	αυτή	τροποποιείται	με	την	ανα-
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προσαρμογή	συγκεκριμένων	στοιχείων	ενεργητικού	και	παθητικού	σε	τρέχουσες	αξίες,	την	αρχή	της	συνέχισης	

της	δραστηριότητάς	(going	concern)	και	είναι	σύμφωνες	με	τα	Διεθνή	Πρότυπα	Χρηματοοικονομικής	Αναφοράς	

(ΔΠΧΑ)	όπως	αυτά	έχουν	εκδοθεί	από	την	Επιτροπή	Διεθνών	Λογιστικών	Προτύπων	(IASB),	καθώς	και	των	ερμη-

νειών	τους,	όπως	αυτές	έχουν	εκδοθεί	από	την	Επιτροπή	Ερμηνείας	Προτύπων	(I.F.R.I.C.)	της	IASB.	Οι	συνημμέ-

νες	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	παραδοχές	από	την	διοίκηση	για	

την	εφαρμογή	των	λογιστικών	μεθόδων	της	εταιρείας	έχουν	επισημανθεί	όπου	κρίνεται	κατάλληλο.

Ο	Όμιλος	από	το	2009,	εφαρμόζοντας	το	ΔΠΧΑ	5	«Μη	Κυκλοφοριακά	Στοιχεία	κατεχόμενα	προς	πώληση	&	Διακο-

πείσες	Εκμεταλλεύσεις»,	παρουσίαζε	χωριστά	τα	περιουσιακά	στοιχεία	καθώς	και	τις	υποχρεώσεις	της	θυγατρική	

εταιρείας	SOMETRA	S.A.,	για	την	οποία	αποφασίστηκε	στις	26	Ιανουαρίου	2009	η	προσωρινή	αναστολή	της	παρα-

γωγικής	δραστηριότητας	του	εργοστασίου	παραγωγής	Ψευδάργυρου	–	Μολύβδου	στη	Ρουμανία,	ενώ	ταυτόχρονα	

εμφανίζει	χωριστά	και	το	αποτέλεσμα	από	τη	διακοπείσα	δραστηριότητα	στην	ενοποιημένη	κατάσταση	αποτελε-

σμάτων	του	Ομίλου.	Δεδομένων	των	παγκόσμιων	οικονομικών	συγκυριών,	δεν	κατέστησαν	δυνατά	εναλλακτικά	

σενάρια	για	τη	μελλοντική	αξιοποίηση	των	περιουσιακών	στοιχείων	της	θυγατρικής	εταιρείας.	Για	το	λόγο	αυτό	

ο	Όμιλος	σκοπεύει	να	εγκαταλείψει	την	εν	λόγω	δραστηριότητα,	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	δραστη-

ριότητα	του	Ψευδάργυρου	–	Μολύβδου	(«SOMETRA	S.A.»)	δεν	θεωρείται	πλέον	περιουσιακό	στοιχείο	κατεχόμενο	

προς	πώληση	αλλά	προς	εγκατάλειψη	και	τα	περιουσιακά	στοιχεία	της	δραστηριότητας	παρουσιάζονται	στις	συνε-

χιζόμενες	δραστηριότητες,	ενώ	ταυτόχρονα	συνεχίζεται	να	εμφανίζεται	χωριστά	το	αποτέλεσμα	από	τη	διακοπείσα	

δραστηριότητα	στην	ενοποιημένη	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	2012.

3.1 Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων

Ετήσιες Βελτιώσεις 2013
Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 
έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι	ακόλουθες	τροποποιήσεις	και	Διερμηνείες	των	ΔΠΧΑ	εκδόθηκαν	από	το	Συμβούλιο	Διεθνών	Λογιστικών	Προ-

τύπων	(IASB)	και	η	εφαρμογή	τους	είναι	υποχρεωτική	από	την	01/01/2013	ή	μεταγενέστερα.	Τα	σημαντικότερα	

Πρότυπα	και	Διερμηνείες	αναφέρονται	ακολούθως:

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» - Παρουσίαση στοιχείων των Λοι-

πών Συνολικών Εσόδων

Τον	Ιούνιο	του	2011,	το	IASB	προέβη	στην	έκδοση	των	τροποποιήσεων	του	ΔΛΠ	1	«Παρουσίαση	των	Οικονομικών	
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Καταστάσεων».	Οι	τροποποιήσεις	αυτές	αναφέρονται	στον	τρόπο	παρουσίασης	στοιχείων	των	Λοιπών	Συνολικών	

Εσόδων.	Οι	τροποποιήσεις	έχουν	επίδραση	στις	ενοποιημένες	Οικονομικές	Καταστάσει	λόγω	της	ξεχωριστής	πα-

ρουσίασης	 των	κονδυλίων	που	δεν	πρόκειται	 να	μεταφερθούν	στα	αποτελέσματα	από	εκείνα	που	ενδέχεται	 να	

μεταφερθούν	στα	αποτελέσματα	στο	μέλλον.

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση σε Εύλογες Αξίες» 

Τον	Μάιο	του	2011	το	IASB	προέβη	στην	έκδοση	του	ΔΠΧΑ	13	«Επιμέτρηση	σε	Εύλογες	Αξίες».	Το	ΔΠΧΑ	13	πα-

ρέχει	τον	ορισμό	της	εύλογης	αξίας	και	παρουσιάζει	σε	ένα	ενιαίο	πρότυπο	το	πλαίσιο	αναφορικά	με	τον	προσδι-

ορισμό	της	εύλογης	αξίας	και	τις	απαιτούμενες	γνωστοποιήσεις	αναφορικά	με	τον	υπολογισμό	της	εύλογης	αξίας.	

Το	ΔΠΧΑ	13	εφαρμόζεται	στις	περιπτώσεις	που	άλλα	ΔΠΧΑ	απαιτούν	ή	επιτρέπουν	την	αποτίμηση	στοιχείων	σε	

εύλογες	αξίες.	Το	ΔΠΧΑ	13	δεν	εισάγει	νέες	απαιτήσεις	αναφορικά	με	τον	προσδιορισμό	της	εύλογης	αξίας	ενός	

στοιχείου	του	ενεργητικού	ή	μίας	υποχρέωσης.	Επιπλέον,	δεν	αλλάζει	το	τι	ορίζουν	άλλα	Πρότυπα	αναφορικά	με	

τα	ποια	στοιχεία	αποτιμώνται	σε	εύλογες	αξίες	και	δεν	αναφέρεται	στον	τρόπο	παρουσίασης	των	μεταβολών	της	

εύλογης	αξίας	στις	Οικονομικές	Καταστάσεις.	Η	εν	λόγω	επίδραση	παρουσιάζεται	στη	σημείωση	4.3.

Αναθεώρηση στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους»

Τον	Ιούνιο	του	2011,	το	IASB	προέβη	στην	έκδοση	του	αναθεωρημένου	ΔΛΠ	19	«Παροχές	σε	Εργαζόμενους».	Η	

αναθεώρηση	αυτή	έχει	ως	σκοπό	να	βελτιώσει	θέματα	αναγνώρισης	και	γνωστοποίησης	απαιτήσεων	αναφορικά	

με	τα	προγράμματα	καθορισμένων	παροχών.	Με	βάση	το	αναθεωρημένο	πρότυπο	καταργείται	η	μέθοδος	του	πε-

ριθωρίου	και	συνεπώς	η	δυνατότητα	αναβολής	της	αναγνώρισης	αναλογιστικών	κερδών	ή	ζημιών,	ενώ	παράλλη-

λα	απαιτεί	οι	επανεκτιμήσεις	της	καθαρής	υποχρέωσης	(απαίτησης)	συμπεριλαμβανομένων	των	αναλογιστικών	

κερδών	και	ζημιών	που	προέκυψαν	κατά	την	περίοδο	αναφοράς	να	αναγνωρίζονται	στην	κατάσταση	Συνολικών	

Εσόδων.	Με	βάση	το	αναθεωρημένο	πρότυπο	ο	Όμιλος	αναμόρφωσε	τη	συγκριτική	περίοδο	σύμφωνα	με	τις	ορι-

ζόμενες	μεταβατικές	διατάξεις	του	ΔΛΠ	19	και	σύμφωνα	με	το	ΔΛΠ	8	«Λογιστικές	Πολιτικές,	μεταβολές	των	Λο-

γιστικών	Εκτιμήσεων	και	Λάθη».	Η	αναθεώρηση	έχει	επίδραση	στις	ενοποιημένες	Οικονομικές	Καταστάσεις	από	

τη	διαφορά	αναγνώρισης	των	αναλογιστικών	κερδών/(ζημιών).	Η	εν	λόγω	επίδραση	παρουσιάζεται	αναλυτικά	στη	

σημείωση	3.9	των	οικονομικών	καταστάσεων.

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες Απογύμνωσης (Stripping Costs) στην Παραγωγική Φάση του Επίγειου Ορυχείου»

Τον	Οκτώβριο	του	2011,	το	IASB	προέβη	στην	έκδοση	της	ΕΔΔΠΧΑ	20.	Η	Διερμηνεία	αποσαφηνίζει	πότε	η	πα-

ραγωγή	εξόρυξης	θα	πρέπει	να	οδηγεί	στην	αναγνώριση	ενός	στοιχείου	του	ενεργητικού	και	πώς	πρέπει	να	απο-

τιμάται	το	εν	λόγω	στοιχείο	τόσο	κατά	την	αρχική	αναγνώριση	όσο	και	σε	μεταγενέστερες	περιόδους.	Η	εν	λόγω	

Διερμηνεία	δεν	έχει	εφαρμογή	στις	δραστηριότητες	του	Ομίλου.

 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις» - Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητι-

κού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων

Τον	Δεκέμβριο	του	2011,	το	IASB	δημοσίευσε	νέες	απαιτήσεις	για	γνωστοποιήσεις	που	επιτρέπουν	στους	χρήστες	

των	Οικονομικών	Καταστάσεων,	να	διενεργούν	με	καλύτερο	τρόπο	συγκρίσεις	μεταξύ	Οικονομικών	Καταστάσεων	

που	δημοσιεύονται	βάσει	των	ΔΠΧΑ	και	αυτών	που	δημοσιεύονται	βάσει	των	US	GAAP.	Η	τροποποίηση	δεν	έχει	

επίδραση	στις	ενοποιημένες	Οικονομικές	Καταστάσεις.

Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» - Κρα-

τικά δάνεια 
Τον	Μάρτιο	του	2012,	το	IASB	προέβη	στην	έκδοση	τροποποίησης	του	ΔΠΧΑ	1	σύμφωνα	με	την	οποία	οι	υιοθετού-

ντες	για	πρώτη	φορά	τα	ΔΠΧΑ	που	έχουν	λάβει	κρατικά	δάνεια	με	προνομιακό	επιτόκιο,	έχουν	τη	δυνατότητα	της	

μη	αναδρομικής	εφαρμογής	των	ΔΠΧΑ	στην	απεικόνιση	αυτών	των	δανείων	κατά	τη	μετάβαση.	Η	τροποποίηση	δεν	

έχει	επίδραση	στις	ενοποιημένες	Οικονομικές	Καταστάσεις.	
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Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2009 - 2011

Το	 IASB	προχώρησε	τον	Μάιο	του	2012	στην	έκδοση	«Ετήσιες	Βελτιώσεις	των	Διεθνών	Προτύπων	Χρηματοοι-

κονομικής	Αναφοράς	Κύκλος	2009	-	2011»,	το	οποίο	αποτελείται	από	μία	σειρά	προσαρμογών	σε	5	Πρότυπα	και	

αποτελεί	μέρος	του	προγράμματος	για	τις	ετήσιες	βελτιώσεις	στα	Πρότυπα.	Τα	πρότυπα	στα	οποία	πραγματοποιού-

νται	βελτιώσεις	είναι	τα	ΔΠΧΑ	1,	ΔΛΠ	1,	ΔΛΠ	16,	ΔΛΠ	32	και	ΔΛΠ	34.	Οι	τροποποιήσεις	αυτές	δεν	είναι	ιδιαίτερα	

σημαντικές	και	δεν	έχουν	ουσιαστική	επίπτωση	στις	Οικονομικές	Καταστάσεις	του	Ομίλου.	

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν 

ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα	ακόλουθα	νέα	Πρότυπα	και	Αναθεωρήσεις	Προτύπων,	αλλά	και	οι	ακόλουθες	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 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (αναβολή της εφαρμογής)

Το	IASB	προχώρησε	στις	12/11/2009	στην	έκδοση	νέου	Προτύπου,	του	αναθεωρημένου	ΔΠΧΑ	9	«Χρηματοοικονο-

μικά	Μέσα»	το	οποίο	και	σταδιακά	θα	αντικαταστήσει	το	ΔΛΠ	39	«Χρηματοοικονομικά	Μέσα:	Αναγνώριση	και	Απο-

τίμηση».	Σημειώνεται	ότι	τον	Οκτώβριο	του	2010	το	IASB	προέβη	στην	έκδοση	προσθηκών	αναφορικά	με	τις	χρη-

ματοοικονομικές	υποχρεώσεις	που	η	οικονομική	οντότητα	έχει	επιλέξει	να	αποτιμά	σε	εύλογες	αξίες.	Σύμφωνα	

με	το	ΔΠΧΑ	9,	όλα	τα	χρηματοοικονομικά	στοιχεία	του	ενεργητικού		επιμετρούνται	αρχικά	στην	εύλογη	αξία	πλέον	

συγκεκριμένα	κόστη	συναλλαγών.	Η	μεταγενέστερη	αποτίμηση	των	χρηματοοικονομικών	στοιχείων	του	ενεργητι-

κού	γίνεται	είτε	στο	αποσβεσμένο	κόστος	είτε	στην	εύλογη	αξία	και	εξαρτάται	από	το	επιχειρηματικό	μοντέλο	της	

επιχείρησης	σχετικά	με	τη	διαχείριση	των	χρηματοοικονομικών	στοιχείων	του	ενεργητικού	και	των	συμβατικών	

ταμειακών	ροών	του	στοιχείου	αυτού.	Το	ΔΠΧΑ	9	απαγορεύει	αναταξινομήσεις,	εκτός	από	τις	περιπτώσεις	που	το	

επιχειρηματικό	μοντέλο	της	επιχείρησης	αλλάξει,	και	στην	προκειμένη	περίπτωση	απαιτείται	να	αναταξινομήσει	

μελλοντικά	τα	επηρεαζόμενα	χρηματοοικονομικά	μέσα.	Σύμφωνα	με	τις	αρχές	του	ΔΠΧΑ	9	όλες	οι	επενδύσεις	σε	

συμμετοχικούς	τίτλους	πρέπει	να	αποτιμώνται	στην	εύλογη	αξία	τους.	Εντούτοις,	η	Διοίκηση	έχει	την	επιλογή	να	

παρουσιάζει	στα	λοιπά	συνολικά	έσοδα	τα	πραγματοποιηθέντα	και	μη	πραγματοποιηθέντα	κέρδη	και	ζημιές	εύλο-

γης	αξίας	συμμετοχικών	τίτλων	που	δεν	κατέχονται	προς	εμπορική	εκμετάλλευση.	Τον	Νοέμβριο	του	2013	το	ΙASB	

προέβη	σε	τροποποιήσεις	του	προτύπου.	Προστέθηκε	ένα	κεφάλαιο	το	οποίο	αναθεωρεί	σημαντικά	τη	λογιστική	

αντιστάθμιση	και	θέτει	σε	εφαρμογή	ένα	νέο	μοντέλο	που	βελτιώνει	τη	συσχέτιση	της	λογιστικής	με	τη	διαχείριση	

του	κινδύνου,	ενώ	εισάγονται	βελτιώσεις	και	στις	γνωστοποιήσεις	αναφορικά	με	τη	λογιστική	αντιστάθμισης	και	

τη	διαχείριση	του	κινδύνου.	Με	την	τροποποίηση	είναι	άμεσα	διαθέσιμες	οι	βελτιώσεις	αναφορικά	με	τις	γνωστο-

ποιήσεις	που	αφορούν	τη	μεταβολή	της	εύλογης	αξίας	ενός	ιδίου	χρέους	της	επιχείρησης,	όπως	περιλαμβάνο-

νταν	στο	πρότυπο.	Τέλος,	το	IASB	αποφάσισε	να	αναβάλλει	την	εφαρμογή	του	προτύπου	(ετήσιες	περιόδους	που	

ξεκινούν	την	ή	μετά	την	01/01/2015),	καθώς	οι	διεργασίες	δεν	έχουν	ολοκληρωθεί	και	δεν	θα	μπορούσε	να	δοθεί	

επαρκής	χρόνος	προετοιμασίας	στις	επιχειρήσεις.	Παρόλα	αυτά	οι	επιχειρήσεις	μπορούν	να	αποφασίσουν	την	

άμεση	εφαρμογή	του.		Η	Διοίκηση	του	Ομίλου	δεν	προτίθεται	να	προβεί	σε	πρόωρη	εφαρμογή	των	απαιτήσεων	του	

ΔΠΧΑ	9.	Το	παρόν	Πρότυπο	δεν	έχει	υιοθετηθεί	από	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση.

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο» (Joint 

Arrangements), ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομι-

κές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμογή για τις ετήσιες περι-

όδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014)

Τον	Μάιο	του	2011	το	IASB	εξέδωσε	τρία	νέα	Πρότυπα	και	συγκεκριμένα	τα	ΔΠΧΑ	10,	ΔΠΧΑ	11	και	ΔΠΧΑ	12.	Το	

ΔΠΧΑ	10	«Ενοποιημένες	Οικονομικές	Καταστάσεις»	αναφέρει	ένα	μοντέλο	ενοποίησης	που	καθορίζει	τον	έλεγχο	

ως	τη	βάση	για	την	ενοποίηση	όλων	των	τύπων	επιχειρήσεων.	Το	ΔΠΧΑ	10	αντικαθιστά	το	ΔΛΠ	27	«Ενοποιημένες	

και	Ατομικές	Οικονομικές	Καταστάσεις»	και	την	ΜΕΔ	12	«Ενοποίηση	–	Οικονομικές	Μονάδες	Ειδικού	Σκοπού».	

Το	ΔΠΧΑ	11	«Σχήματα	Υπό	Κοινό	Έλεγχο»	καθορίζει	τις	αρχές	αναφορικά	την	χρηματοοικονομική	πληροφόρηση	
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των	μελών	που	συμμετέχουν	σε	έναν	Κοινό	Διακανονισμό	(Joint	Arrangement).	Το	ΔΠΧΑ	11	αντικαθιστά	το	ΔΛΠ	31	

«Συμμετοχές	σε	Κοινοπραξίες»	και	τη	ΜΕΔ	13	«Από	Κοινού	Ελεγχόμενες	Οικονομικές	Μονάδες	–	Μη	Νομισματι-

κές	Συνεισφορές	από	Μέλη	μίας	Κοινοπραξίας».	Το	ΔΠΧΑ	12	«Γνωστοποιήσεις	Συμμετοχών	σε	άλλες	Οντότητες»	

συνενώνει,	εμπλουτίζει	και	αντικαθιστά	τις	απαιτήσεις	γνωστοποιήσεων	για	τις	θυγατρικές,	τις	από	κοινού	ελεγ-

χόμενες	επιχειρήσεις,	τις	συγγενείς	επιχειρήσεις	και	τις	μη	ενοποιούμενες	επιχειρήσεις.	Ώς	συνέπεια	των	ανω-

τέρω	νέων	Προτύπων,	το	IASB	εξέδωσε	επίσης	το	τροποποιημένο	ΔΛΠ	27	με	τίτλο	ΔΛΠ	27	«Ατομικές	Οικονομικές	

Καταστάσεις»	και	το	τροποποιημένο	ΔΛΠ	28	με	τίτλο	ΔΛΠ	28	«Επενδύσεις	σε	Συγγενείς	και	Κοινοπραξίες».	Τα	νέα	

Πρότυπα	έχουν	εφαρμογή	για	τις	ετήσιες	περιόδους	που	ξεκινούν	την	ή	μετά	την	01	Ιανουαρίου	2014,	με	προγενέ-

στερη	εφαρμογή	να	επιτρέπεται.	Ο	Όμιλος	θα	εξετάσει	την	επίδραση	των	ανωτέρω	στις	ενοποιημένες	Οικονομικές	

Καταστάσεις.	Τα	προαναφερθέντα	Πρότυπα	εγκρίθηκαν	από	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση	τον	Δεκέμβριο	του	2012.

Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις,  Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο, Γνωστοποιήσεις 

Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12) (εφαρμογή για τις ετή-

σιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)

Τον	Ιούνιο	του	2012,	το	IASB	προέβη	στην	εν	λόγω	έκδοση	η	οποία	παρέχει	διευκρινίσεις	αναφορικά	με	τις	με-

ταβατικές	διατάξεις	του	ΔΠΧΑ	10.	Οι	τροποποιήσεις	παρέχουν	επιπλέον	πρόσθετες	διευκολύνσεις	κατά	την	με-

τάβαση	στα	ΔΠΧΑ	10,	ΔΠΧΑ	11	και	ΔΠΧΑ	12	μειώνοντας	τις	απαιτήσεις	παροχής	προσαρμοσμένων	συγκριτικών	

πληροφοριών	μόνο	κατά	την	προηγούμενη	συγκριτική	περίοδο.	Επιπλέον,	αναφορικά	με	τις	γνωστοποιήσεις	για	

μη	ενοποιούμενες	επιχειρήσεις,	οι	τροποποιήσεις	αφαιρούν	την	απαίτηση	παρουσίασης	συγκριτικής	πληροφό-

ρησης	για	τις	περιόδους	πριν	την	πρώτη	εφαρμογή	του	ΔΠΧΑ	12.	Οι	εν	λόγω	τροποποιήσεις	έχουν	εφαρμογή	για	

τις	ετήσιες	περιόδους	που	ξεκινούν	την	ή	μετά	την	01	Ιανουαρίου	2013,	αλλά	ουσιαστικά	θα	εφαρμοστούν	από	την	

ημερομηνία	εφαρμογής	των	σχετικών	προτύπων,	ήτοι	από	01	Ιανουαρίου	2014.	Ο	Όμιλος	θα	εξετάσει	την	επίδρα-

ση	των	ανωτέρω	στις	ενοποιημένες	Οικονομικές	Καταστάσεις.	Οι	παρούσες	τροποποιήσεις	εγκρίθηκαν	από	την	

Ευρωπαϊκή	Ένωση	τον	Απρίλιο	του	2013.

Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 ΚΑΙ ΔΛΠ 27) (εφαρμογή για τις ετήσιες περιό-

δους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014)

Τον	Οκτώβριο	 του	2012,	 το	 IASB	προέβη	στην	έκδοση	 τροποποιήσεων	στα	ΔΠΧΑ	10,	ΔΠΧΑ	12	και	ΔΛΠ	27.	Οι	

τροποποιήσεις	έχουν	εφαρμογή	στην	κατηγορία	«Επενδυτικές	Οντότητες».	Το	IASB	χρησιμοποιεί	τον	όρο	«Επεν-

δυτικές	Οντότητες»	για	να	αναφερθεί	σε	όσες	δραστηριοποιούνται	αποκλειστικά	στην	επένδυση	κεφαλαίων	για	τις	

αποδόσεις	από	την	υπεραξία	του	κεφαλαίου,	για	εισόδημα	από	επενδύσεις	ή	και	τα	δύο.	Οι	επενδυτικές	οντότητες	

θα	πρέπει	να	αξιολογούν	την	απόδοση	των	επενδύσεών	τους	με	βάση	την	εύλογη	αξία.	Στην	εν	λόγω	κατηγορία	

μπορούν	να	συμπεριληφθούν	εταιρίες	 ιδιωτικών	επενδυτικών	κεφαλαίων,	οργανισμοί	διαχείρισης	επενδυτικών	

κεφαλαίων,	ιδιωτικά	συνταξιοδοτικά	ταμεία,	κρατικά	επενδυτικά	κεφάλαια	και	λοιπά	επενδυτικά	κεφάλαια.	Ορί-

ζεται,	ως	 εξαίρεση	 στις	 απαιτήσεις	 του	 ΔΠΧΑ	 10	 σχετικά	 με	 την	 ενοποίηση,	 ότι	 οι	 επενδυτικές	 οντότητες	 θα	

επιμετρούν	συγκεκριμένες	θυγατρικές	στην	εύλογη	αξία	μέσω	αποτελεσμάτων	και	δεν	θα	τις	ενοποιούν,	παραθέ-

τοντας	τις	απαραίτητες	γνωστοποιήσεις.	Οι	εν	λόγω	τροποποιήσεις	έχουν	εφαρμογή	για	τις	ετήσιες	περιόδους	που	

ξεκινούν	την	ή	μετά	την	01	Ιανουαρίου	2014,	με	προγενέστερη	εφαρμογή	να	επιτρέπεται.	Ο	Όμιλος	θα	εξετάσει	την	

επίδραση	των	ανωτέρω	στις	ενοποιημένες	Οικονομικές	Καταστάσεις.	Οι	παρούσες	τροποποιήσεις	εγκρίθηκαν	από	

την	Ευρωπαϊκή	Ένωση	τον	Νοέμβριο	του	2013.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» - Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών 

στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014)

Τον	Δεκέμβριο	του	2011,	το	IASB	προέβη	στην	έκδοση	τροποποιήσεων	του	ΔΛΠ	32	«Χρηματοοικονομικά	Μέσα:	

Παρουσίαση»	προκειμένου	να	παράσχει	διευκρινήσεις	αναφορικά	με	τις	απαιτήσεις	του	Προτύπου	αναφορικά	με	

τις	περιπτώσεις	συμψηφισμού.	Οι	τροποποιήσεις	έχουν	εφαρμογή	για	τις	ετήσιες	περιόδους	που	ξεκινούν	την	ή	
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μετά	την	01	Ιανουαρίου	2014,	με	προγενέστερη	εφαρμογή	να	επιτρέπεται.	Ο	Όμιλος	θα	εξετάσει	την	επίδραση	των	

ανωτέρω	στις	ενοποιημένες	Οικονομικές	Καταστάσεις.	Η	παρούσα	τροποποίηση	εγκρίθηκε	από	την	Ευρωπαϊκή	

Ένωση	τον	Δεκέμβριο	του	2012.

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» - Γνωστοποιήσεις για το Ανακτήσι-

μο Ποσό Μη-Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του Ενεργητικού (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκι-

νούν την ή μετά την 01/01/2014)

Τον	Μάιο	του	2013,	το	IASB	προέβη	στην	έκδοση	τροποποίησης	περιορισμένου	σκοπού	στο	ΔΛΠ	36	«Μείωση	της	

Αξίας	Στοιχείων	του	Ενεργητικού».	Η	παρούσα	τροποποίηση	ορίζει	τις	γνωστοποιήσεις	που	θα	πρέπει	να	πραγμα-

τοποιούνται	αναφορικά	με	το	ανακτήσιμο	ποσό	ενός	στοιχείου	του	ενεργητικού	που	έχει	υποστεί	μείωση	της	αξίας	

του,	εάν	αυτό	το	ποσό	βασίζεται	στην	εύλογη	αξία	μείον	τα	κόστη	πώλησης.	Προγενέστερη	εφαρμογή	επιτρέπεται	

εφόσον	η	εταιρία	έχει	ήδη	εφαρμόσει	το	ΔΠΧΑ	13	«Επιμέτρηση	σε	Εύλογες	Αξίες».	Η	τροποποίηση	έχει	εφαρ-

μογή	για	τις	ετήσιες	περιόδους	που	ξεκινούν	την	ή	μετά	την	01	Ιανουαρίου	2014,	με	προγενέστερη	εφαρμογή	να	

επιτρέπεται.	Ο	Όμιλος	θα	εξετάσει	την	επίδραση	των	ανωτέρω	στις	ενοποιημένες	Οικονομικές	Καταστάσεις.	Η	

παρούσα	τροποποίηση	εγκρίθηκε	από	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση	τον	Δεκέμβριο	του	2013.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - Αντικατάσταση παρα-

γώγων και αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 01/01/2014)

Τον	Ιούνιο	του	2013,	το	IASB	προέβη	στην	έκδοση	τροποποιήσεων	περιορισμένου	σκοπού	στο	ΔΛΠ	39	«Χρηματοοι-

κονομικά	Μέσα:	Αναγνώριση	και	Αποτίμηση».	Ο	στόχος	των	προτεινόμενων	τροποποιήσεων	είναι	η	εισαγωγή	μίας	

εξαίρεσης	περιορισμένου	σκοπού,	αναφορικά	με	την	αναστολή	της	λογιστικής	αντιστάθμισης,	σύμφωνα	με	τις	αρ-

χές	του	ΔΛΠ	39.	Συγκεκριμένα,	εφόσον	πληρούνται	συγκεκριμένες	προϋποθέσεις,	προτείνεται	μία	εξαίρεση	όταν	

ο	αντισυμβαλλόμενος	ενός	παραγώγου	που	έχει	προσδιοριστεί	ως	μέσο	αντιστάθμισης,	αντικαθίσταται	από	έναν	

κύριο	αντισυμβαλλόμενο,	ως	αποτέλεσμα	αλλαγών	σε	νόμους	ή	κανονισμούς.	Σχετική	εξαίρεση	θα	περιλαμβάνε-

ται	και	στο	ΔΠΧΑ	9	«Χρηματοοικονομικά	Μέσα».	Οι	τροποποιήσεις	έχουν	εφαρμογή	για	τις	ετήσιες	περιόδους	που	

ξεκινούν	την	ή	μετά	την	01	Ιανουαρίου	2014,	με	προγενέστερη	εφαρμογή	να	επιτρέπεται.	Ο	Όμιλος	θα	εξετάσει	την	

επίδραση	των	ανωτέρω	στις	ενοποιημένες	Οικονομικές	Καταστάσεις.	Η	παρούσα	τροποποίηση	εγκρίθηκε	από	την	

Ευρωπαϊκή	Ένωση	τον	Δεκέμβριο	του	2013.

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014)

Τον	Μάιο	του	2013,	το	IASB	προέβη	στην	έκδοση	της	ΕΔΔΠΧΑ	21.	Η	Διερμηνεία	αποσαφηνίζει	πότε	μία	εταιρία	θα	

πρέπει	να	αναγνωρίσει	την	υποχρέωση	για	την	καταβολή	εισφοράς	που	έχει	επιβληθεί	από	το	κράτος,	στις	Οικονο-

μικές	της	Καταστάσεις.	Το	ΕΔΔΠΧΑ	21	είναι	μία	διερμηνεία	του	ΔΛΠ	37	«Προβλέψεις,	Ενδεχόμενες	Υποχρεώσεις	

και	Ενδεχόμενα	Στοιχεία	του	Ενεργητικού».	Το	ΔΛΠ	37	θέτει	τα	κριτήρια	για	την	αναγνώριση	μίας	υποχρέωσης,	

ένα	εκ	των	οποίων	είναι	η	παρούσα	δέσμευση	που	προκύπτει	από	γεγονός	του	παρελθόντος,	γνωστό	ως	δεσμευ-

τικό	γεγονός.	Η	διερμηνεία	αναφέρει	ότι	το	δεσμευτικό	γεγονός	που	δημιουργεί	την	υποχρέωση	για	την	καταβολή	

της	εισφοράς	είναι	η	ενέργεια	που	περιγράφεται	στη	σχετική	νομοθεσία	και	η	οποία	επιφέρει	την	πληρωμή	της	

εισφοράς.	Η	διερμηνεία	έχει	εφαρμογή	για	τις	ετήσιες	περιόδους	που	ξεκινούν	την	ή	μετά	την	01	Ιανουαρίου	2014,	

με	προγενέστερη	εφαρμογή	να	επιτρέπεται.	Ο	Όμιλος	θα	εξετάσει	την	επίδραση	των	ανωτέρω	στις	ενοποιημένες	

Οικονομικές	Καταστάσεις.	Η	παρούσα	διερμηνεία	δεν	έχει	υιοθετηθεί	από	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση.

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζομένους» - Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές Ερ-

γαζομένων (εφαρμογή από 01/07/2014)

Τον	Νοέμβριο	του	2013,	το	 IASB	προέβη	στην	έκδοση	τροποποίησης	περιορισμένου	σκοπού	στο	ΔΛΠ	19	«Πα-

ροχές	σε	Εργαζομένους».	Η	παρούσα	 τροποποίηση	έχει	 εφαρμογή	σε	 εισφορές	 εργαζομένων	ή	 τρίτων	μερών	

αναφορικά	με	προγράμματα	καθορισμένων	παροχών.	Ο	σκοπός	της	παρούσας	τροποποίησης	είναι	να	μειώσει	την	
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πολυπλοκότητα	της	λογιστικής	αντιμετώπισης	των	εισφορών	που	είναι	ανεξάρτητες	από	τα	έτη	υπηρεσίας	του	ερ-

γαζομένου,	όπως	είναι	χαρακτηριστικά	οι	εισφορές	που	υπολογίζονται	ως	σταθερό	ποσοστό	επί	της	μισθοδοσίας.	

Η	τροποποίηση	έχει	εφαρμογή	από	την	01	Ιουλίου	2014,	με	προγενέστερη	εφαρμογή	να	επιτρέπεται.	Ο	Όμιλος	θα	

εξετάσει	την	επίδραση	των	ανωτέρω	στις	ενοποιημένες	Οικονομικές	Καταστάσεις.	Η	παρούσα	τροποποίηση	δεν	

έχει	υιοθετηθεί	από	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση.

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλοι 2010 - 2012 & 2011 - 2013 (εφαρμογή από 01/07/2014)

Το	IASB	προχώρησε	τον	Δεκέμβρη	του	2013	στην	έκδοση	«Ετήσιες	Βελτιώσεις	των	Διεθνών	Προτύπων	Χρηματο-

οικονομικής	Αναφοράς	Κύκλοι	2010	-	2012	&	2011	-	2013».	Στον	Κύκλο	2010	-	2012	περιλαμβάνονται	βελτιώσεις	

για	τα	πρότυπα	ΔΠΧΑ	2,	ΔΠΧΑ	3,	ΔΠΧΑ	8,	ΔΠΧΑ	13,	ΔΛΠ	16,	ΔΛΠ	24	και	ΔΛΠ	38	ενώ	στον	Κύκλο	2011	-	2013	οι	

βελτιώσεις	αφορούν	τα	Πρότυπα	ΔΠΧΑ	1,	ΔΠΧΑ	3,	ΔΠΧΑ	13	και	ΔΛΠ	40.	Οι	βελτιώσεις	στα	Πρότυπα	έχουν	εφαρ-

μογή	από	την	01	Ιουλίου	2014,	με	προγενέστερη	εφαρμογή	να	επιτρέπεται.	Ο	Όμιλος	θα	εξετάσει	την	επίδραση	

των	ανωτέρω	στις	ενοποιημένες	Οικονομικές	Καταστάσεις.	Οι	εν	λόγω	ετήσιες	βελτιώσεις	δεν	έχουν	υιοθετηθεί	

από	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση.

ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων» (εφαρμογή από 01/01/2016)

Τον	 Ιανουάριο	του	2014,	το	 IASB	προέβη	στην	έκδοση	του	προτύπου	«Μεταβατικοί	λογαριασμοί	ρυθμιζόμενων	

δραστηριοτήτων».	Σκοπός	του	εν	λόγω	Προτύπου	είναι	να	επιτευχθεί	η	συγκρισιμότητα	της	χρηματοοικονομικής	

πληροφόρησης	σε	εταιρίες	που	δραστηριοποιούνται	σε	καθεστώς	προσδιορισμού	τιμών	μέσω	ενός	ρυθμιστικού	

πλαισίου	(rate-regulated	activities).	Ο	ρυθμιζόμενος	προσδιορισμός	των	τιμών	μπορεί	να	επηρεάσει	σημαντικά	

την	αξία	και	το	χρόνο	αναγνώρισης	του	εσόδου	μίας	εταιρίας.	Δεν	επιτρέπεται	η	εφαρμογή	του	εν	λόγω	Προτύπου	

για	τις	εταιρίες	που	εφαρμόζουν	ήδη	τα	ΔΠΧΑ.	Το	Πρότυπο	έχει	εφαρμογή	από	την	01	Ιανουαρίου	2016,	με	προγε-

νέστερη	εφαρμογή	να	επιτρέπεται.	Ο	Όμιλος	θα	εξετάσει	την	επίδραση	των	ανωτέρω	στις	ενοποιημένες	Οικονομι-

κές	Καταστάσεις.	Το	εν	λόγω	Πρότυπο	δεν	έχει	υιοθετηθεί	από	την	Ευρωπαϊκή	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	

δυνατότητα	να	κατευθύνει	τις	χρηματοοικονομικές	και	λειτουργικές	αρχές	που	ακολουθούνται.

Η	ύπαρξη	ενδεχόμενων	δικαιωμάτων	ψήφου	που	μπορούν	να	εξασκηθούν	ή	να	μετατραπούν,	λαμβάνονται	υπόψη,	

όταν	ο	Όμιλος	αξιολογεί	εάν	έχει	τον	έλεγχο	μιας	εταιρείας.	

Οι	θυγατρικές	ενοποιούνται	πλήρως	(ολική	ενοποίηση)	με	την	μέθοδο	της	εξαγοράς	από	την	ημερομηνία	που	απο-

κτάται	ο	έλεγχος	έπ’	αυτών	και	παύουν	να	ενοποιούνται	από	την	ημερομηνία	που	τέτοιος	έλεγχος	δεν	υφίσταται.

Η	εξαγορά	θυγατρικής	από	τον	Όμιλο	λογιστικοποιείται	βάσει	της	μεθόδου	της	αγοράς.	Η	παράγραφος	“3.6	Άυλα	

περιουσιακά	στοιχεία	–	Υπεραξία”	περιγράφει	τη	λογιστική	αντιμετώπιση	της	υπεραξίας.	Το	κόστος	κτήσης	μιας	

θυγατρικής	είναι	η	εύλογη	αξία	των	περιουσιακών	στοιχείων	που	δόθηκαν,	των	μετοχών	που	εκδόθηκαν	και	των	

υποχρεώσεων	που	αναλήφθηκαν	κατά	την	ημερομηνία	της	ανταλλαγής,	πλέον	τυχόν	κόστους	άμεσα	συνδεδεμένου	

με	την	συναλλαγή.	 	Τα	εξατομικευμένα	περιουσιακά	στοιχεία,	υποχρεώσεις	και	ενδεχόμενες	υποχρεώσεις	που	

αποκτώνται	σε	μία	επιχειρηματική	συνένωση	επιμετρώνται	κατά	την	εξαγορά	στις	εύλογες	αξίες	τους	ανεξαρτή-

τως	του	ποσοστού	συμμετοχής.	Το	κόστος	αγοράς	πέραν	της	εύλογης	αξίας	των	επί	μέρους	στοιχείων	που	αποκτή-

θηκαν,	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.
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Διεταιρικές	συναλλαγές,	υπόλοιπα	και	μη	πραγματοποιημένα	κέρδη	από	συναλλαγές	μεταξύ	των	εταιρειών	του	

Ομίλου	απαλείφονται.		Οι	μη	πραγματοποιημένες	ζημιές,	επίσης	απαλείφονται,	εκτός	εάν	η	συναλλαγή	παρέχει	

ενδείξεις	απομείωσης,	του	μεταβιβασθέντος	στοιχείου	ενεργητικού.	Οι	λογιστικές	αρχές	των	θυγατρικών	έχουν	

τροποποιηθεί	ώστε	να	είναι	ομοιόμορφες	με	αυτές	που	έχουν	υιοθετηθεί	από	τον	Όμιλο.

Συναλλαγές με την μειοψηφία:	Για	τη	λογιστική	αντιμετώπιση	συναλλαγών	με	την	μειοψηφία,	ο	Όμιλος	εφαρ-
μόζει	τη	λογιστική	αρχή	κατά	την	οποία	αντιμετωπίζει	τις	συναλλαγές	αυτές	ως	συναλλαγές	με	τρίτα	μέρη	εκτός	

Ομίλου.	Οι	πωλήσεις	προς	την	μειοψηφία	δημιουργούν	κέρδη	και	ζημιές	για	τον	Όμιλο	τα	οποία	καταχωρούνται	

στην	κατάσταση	αποτελεσμάτων.	Οι	αγορές	από	την	μειοψηφία	δημιουργούν	υπεραξία,	η	οποία	είναι	η	διαφορά	

ανάμεσα	στο	αντίτιμο	που	πληρώθηκε	και	στο	ποσοστό	της	λογιστικής	αξίας	της	καθαρής	θέσης	της	θυγατρικής	

εταιρείας	που	αποκτήθηκε.

(β) Συγγενείς: Είναι	οι	επιχειρήσεις	αυτές	πάνω	στις	οποίες	ο	Όμιλος	μπορεί	να	ασκήσει	σημαντική	επιρροή	
αλλά	δεν	πληρούν	τις	προϋποθέσεις	για	να	χαρακτηριστούν	είτε	θυγατρικές	είτε	συμμετοχή	σε	κοινοπραξία.	Οι	

παραδοχές	 που	 χρησιμοποιήθηκαν	 από	 τον	 όμιλο	 συνιστούν	 ότι	 το	 κατεχόμενο	ποσοστό	 μεταξύ	 20%	και	 50%	

δικαιωμάτων	ψήφου	μίας	εταιρείας	υποδηλώνει	σημαντική	επιρροή	πάνω	στην	εταιρεία	αυτή.	Επενδύσεις	σε	συγ-

γενείς	επιχειρήσεις	αρχικά	αναγνωρίζονται	στο	κόστος	και	κατόπιν	θεωρούνται	ότι	χρησιμοποιούν	τη	μέθοδο	της	

καθαρής	θέσης.	Στο	τέλος	κάθε	χρήσης,	το	κόστος	αυξάνεται	με	την	αναλογία	της	επενδύτριας	επιχείρησης	στις	

μεταβολές	της	καθαρής	θέσης	της	επενδυόμενης	επιχείρησης	και	μειώνεται	με	τα	λαμβανόμενα	από	τη	συγγενή	

μερίσματα.

Όσον	αφορά	την	υπεραξία	απόκτησης,	αυτή	μειώνει	την	αξία	της	συμμετοχής	με	επιβάρυνση	των	αποτελεσμάτων	

χρήσης,	όταν	μειώνεται	η	αξία	της.	

Το	μερίδιο	του	Ομίλου	στα	κέρδη	ή	τις	ζημιές	των	συνδεδεμένων	επιχειρήσεων	μετά	την	εξαγορά	αναγνωρίζεται	

στα	αποτελέσματα,	ενώ	το	μερίδιο	των	μεταβολών	των	αποθεματικών	μετά	την	εξαγορά,	αναγνωρίζεται	στα	αποθε-

ματικά.	Οι	συσσωρευμένες	μεταβολές	επηρεάζουν	την	λογιστική	αξία	των	επενδύσεων	σε	συνδεδεμένες	επιχει-

ρήσεις.	Όταν	η	συμμετοχή	του	Ομίλου	στις	ζημίες	σε	μία	συγγενή	επιχείρηση	ισούται	ή	υπερβαίνει	τη	συμμετοχή	

της	στη	συγγενή	επιχείρηση,	συμπεριλαμβανομένων	οποιονδήποτε	άλλων	επισφαλών	απαιτήσεων,	ο	Όμιλος	δεν	

αναγνωρίζει	περαιτέρω	ζημίες,	εκτός	και	αν	έχει	καλύψει	υποχρεώσεις	ή	έχει	ενεργήσει	πληρωμές	εκ	μέρους	της	

συγγενούς	επιχείρησης	και	εν	γένει	εκείνων	που	προκύπτουν	από	τη	μετοχική	ιδιότητα.

Μη	πραγματοποιημένα	κέρδη	από	συναλλαγές	μεταξύ	του	Ομίλου	και	των	συγγενών	επιχειρήσεων	απαλείφονται	

κατά	το	ποσοστό	συμμετοχής	του	Ομίλου	στις	συγγενείς	επιχειρήσεις.	 	Μη	πραγματοποιημένες	ζημιές	απαλεί-

φονται,	εκτός	εάν	η	συναλλαγή	παρέχει	ενδείξεις	απομείωσης	του	μεταβιβασθέντος	περιουσιακού	στοιχείου.	Οι	

λογιστικές	πολιτικές	των	συγγενών	επιχειρήσεων	τροποποιούνται	προκειμένου	να	είναι	συνεπείς	με	αυτές	που	

χρησιμοποιεί	ο	Όμιλος.

3.3 Πληροφόρηση κατά τομέα

Για	διοικητικούς	σκοπούς,	ο	Όμιλος	είναι	οργανωμένος	σε	τρεις	κύριες	επιχειρηματικές	δραστηριότητες:	α)	Με-

ταλλουργία,	β)	Κατασκευές	και	γ)	Ενέργεια.	Σύμφωνα	με	το	ΔΠΧΑ	8	–	Λειτουργικοί	Τομείς,	η	διοίκηση	παρακολου-

θεί	τα	λειτουργικά	αποτελέσματα	των	επιχειρηματικών	τομέων	ξεχωριστά	με	σκοπό	τη	λήψη	αποφάσεων	σχετικά	

με	τη	διάθεση	πόρων	και	την	αξιολόγηση	απόδοσης.	
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3.4 Μετατροπή ξένου νομίσματος

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Τα	στοιχεία	των	οικονομικών	καταστάσεων	των	θυγατρικών	εταιρειών	του	Ομίλου	επιμετρώνται	βάσει	του	νομίσμα-

τος	του	πρωτεύοντος	οικονομικού	περιβάλλοντος,	στο	οποίο	λειτουργεί	ο	Όμιλος	(λειτουργικό	νόμισμα).	Οι	ενο-

ποιημένες	οικονομικές	καταστάσεις	παρουσιάζονται	σε	Ευρώ	(€),	που	είναι	το	λειτουργικό	νόμισμα	και	το	νόμισμα	

παρουσίασης	της	μητρικής	Εταιρείας	και	όλων	των	θυγατρικών	της.

 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών 

Οι	συναλλαγές	σε	ξένα	νομίσματα	μετατρέπονται	στο	λειτουργικό	νόμισμα	με	την	χρήση	των	συναλλαγματικών	ισο-

τιμιών	(τρέχουσες	ισοτιμίες)	που	ισχύουν	κατά	την	ημερομηνία	των	συναλλαγών.

Κέρδη	και	ζημιές	από	συναλλαγματικές	διαφορές	οι	οποίες	προκύπτουν	από	την	εκκαθάριση	τέτοιων	συναλλαγών	

κατά	την	διάρκεια	της	περιόδου	και	από	την	μετατροπή	των	νομισματικών	στοιχείων	που	εκφράζονται	σε	ξένο	νό-

μισμα	με	τις	ισχύουσες	ισοτιμίες	κατά	την	ημερομηνία	ισολογισμού,	καταχωρούνται	στα	αποτελέσματα.		Οι	συναλ-

λαγματικές	διαφορές	από	μη	νομισματικά	στοιχεία	που	αποτιμώνται	στην	εύλογη	αξία	τους,	θεωρούνται	ως	τμήμα	

της	εύλογης	αξίας	και	συνεπώς	καταχωρούνται	όπου	και	οι	διαφορές	της	εύλογης	αξίας.

Οι	εκτός	Ελλάδος	δραστηριότητες	του	Ομίλου	σε	ξένα	νομίσματα	(οι	οποίες	αποτελούν	κατά	κανόνα	αναπόσπαστο	

μέρος	 των	δραστηριοτήτων	 της	μητρικής),	μετατρέπονται	στο	 νόμισμα	λειτουργίας	με	 την	 χρήση	 των	 ισοτιμιών	

που	ισχύουν	κατά	την	ημερομηνία	των	συναλλαγών,	ενώ	τα	στοιχεία	του	ενεργητικού	και	παθητικού	των	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	εταιριών	του	Ομίλου	(εκτός	από	εκείνες	που	λειτουρ-

γούν	σε	υπερπληθωριστικές	οικονομίες),	των	οποίων	το	λειτουργικό	νόμισμα	είναι	διαφορετικό	από	το	νόμισμα	

παρουσίασης	του	Ομίλου,	μετατρέπονται	στο	νόμισμα	παρουσίασης	του	Ομίλου	ως	ακολούθως:

(i)			Τα	στοιχεία	ενεργητικού	και	παθητικού	για	κάθε	ισολογισμό	παρουσιάζονται	και	μετατρέπονται	με	τη	συναλ-

λαγματική	ισοτιμία	κατά	την	ημερομηνία	του	ισολογισμού.

(ii)	Τα	έσοδα	και	έξοδα	της	κατάστασης	αποτελεσμάτων	χρήσεως	της	κάθε	εταιρεία	ς	μετατρέπονται	σύμφωνα	

με	τη	μέση	ισοτιμία	που	διαμορφώνεται	από	την	έναρξη	της	χρήσεως	έως	την	ημερομηνία	κλεισίματος	του	

ισολογισμού.

(iii)	Όλες	οι	συναλλαγματικές	διαφορές	που	προκύπτουν	από	τα	παραπάνω	καταχωρούνται	στο	“αποθεματικό	με-

τατροπής	ισολογισμών	θυγατρικών	σε	ξένο	νόμισμα“	των	ιδίων	κεφαλαίων.

Η	υπεραξία	και	οι	αναπροσαρμογές	σε	εύλογη	αξία	που	προκύπτουν	κατά	την	εξαγορά	θυγατρικών	που	δραστη-

ριοποιούνται	στο	εξωτερικό	καταχωρούνται	ως	στοιχεία	ενεργητικού/	παθητικού	της	θυγατρικής	εξωτερικού	και	

μετατρέπονται	σύμφωνα	με	την	τιμή	κλεισίματος	που	ισχύει	κάθε	φορά.	

3.5 Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Τα	πάγια	στοιχεία	του	ενεργητικού	απεικονίζονται	στις	οικονομικές	καταστάσεις	στις	αξίες	κτήσεως	τους	ή	στις	

αξίες	τεκμαιρόμενου	κόστους	όπως	αυτό	προσδιορίστηκε	βάση	ευλόγων	αξιών	κατά	την	ημερομηνίες	μετάβασης,	
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μείον,	κατ’	αρχήν	τις	συσσωρευμένες	αποσβέσεις	και	δεύτερον,	τυχών	απαξιώσεις	των	παγίων.	Το	κόστος	κτήσε-

ως	περιλαμβάνει	όλες	τις	άμεσα	επιρριπτέες	δαπάνες	για	την	απόκτηση	των	στοιχείων.

Μεταγενέστερες	δαπάνες	καταχωρούνται	σε	επαύξηση	της	λογιστικής	αξίας	των	ενσωμάτων	παγίων	ή	ως	ξεχωρι-

στό	πάγιο	μόνον	κατά	την	έκταση	που	οι	δαπάνες	αυτές	αυξάνουν	τα	μελλοντικά	οικονομικά	οφέλη	που	αναμένεται	

να	εισρεύσουν	από	τη	χρήση	του	παγίου	στοιχείου	και	το	κόστος	τους	μπορεί	να	επιμετρηθεί	αξιόπιστα.	Το	κόστος	

επισκευών	και	συντηρήσεων	καταχωρείται	στα	αποτελέσματα	όταν	πραγματοποιούνται.

Οι	αποσβέσεις	των	άλλων	στοιχείων	των	ενσωμάτων	παγίων	(πλην	οικοπέδων	τα	οποία	δεν	αποσβένονται)	υπολο-

γίζονται	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	ημε-

ρομηνία	 ισολογισμού.	 Όταν	οι	 λογιστικές	αξίες	 των	ενσωμάτων	ακινητοποιήσεων	υπερβαίνουν	 την	ανακτήσιμη	

αξία	τους,	η	διαφορά	(απομείωση)	καταχωρείται	άμεσα	ως	έξοδο	στα	αποτελέσματα.

Κατά	την	πώληση	ενσωμάτων	ακινητοποιήσεων,	οι	διαφορές	μεταξύ	του	τιμήματος	που	λαμβάνεται	και	της	λογι-

στικής	τους	αξίας	καταχωρούνται	ως	κέρδη	ή	ζημίες	στα	αποτελέσματα.	Οι	επισκευές	και	συντηρήσεις	καταχω-

ρούνται	στα	έξοδα	της	περιόδου	που	αφορούν.

Οι	ιδιοπαραγόμενες	ενσώματες	ακινητοποιήσεις	στοιχειοθετούν	προσθήκη	στο	κόστος	κτήσεως	των	ενσώματων	

ακινητοποιήσεων	σε	αξίες	που	περιλαμβάνουν	το	άμεσο	κόστος	μισθοδοσίας	του	προσωπικού,	που	συμμετέχει	

στην	κατασκευή	(αντίστοιχες	εργοδοτικές	εισφορές),	κόστος	αναλωθέντων	υλικών	και	άλλα	γενικά	κόστη.	

3.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Στα	άυλα	περιουσιακά	στοιχεία	συμπεριλαμβάνονται	η	υπεραξία,	τα	δικαιώματα	χρήσης	ενσώματων	ακινητοποι-

ήσεων,	οι	άδειες	λογισμικού,	οι	άδειες	παραγωγής,	εγκατάστασης	και	λειτουργίας	ενεργειακών	σταθμών,		οι	δα-

πάνες	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	παθη-
τικού	θυγατρικής	/	συγγενούς	επιχείρησης	κατά	την	ημερομηνία	της	εξαγοράς.	Η	εταιρεία	κατά	την	ημερομηνία	

της	αγοράς	αναγνωρίζει	την	υπεραξία	που	προέκυψε	από	την	απόκτηση,	ως	ένα	στοιχείο	του	ενεργητικού,	και	την	

εμφανίζει	στο	κόστος.	Το	κόστος	αυτό	είναι	ίσο	με	το	ποσό	κατά	το	οποίο	το	κόστος	ενοποίησης	υπερβαίνει	το	

μερίδιο	της	επιχείρησης,	στα	στοιχεία	του	ενεργητικού,	στις	υποχρεώσεις	και	στις	ενδεχόμενες	υποχρεώσεις	της	

αποκτηθείσας	εταιρείας	.

Μετά	την	αρχική	αναγνώριση	η	υπεραξία	αποτιμάται	στο	κόστος	μείον	τις	συσσωρευμένες	ζημιές	λόγω	μείωσης	

της	αξίας	της.	Η	υπεραξία	δεν	αποσβένεται,	αλλά	εξετάζεται	ετήσια	για	τυχόν	μείωση	της	αξίας	της,	εάν	υπάρχουν	

γεγονότα	που	παρέχουν	ενδείξεις	για	ζημιά	σύμφωνα	με	το	ΔΛΠ	36.
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Για	την	ευχερέστερη	διεκπεραίωση	των	ελέγχων	απομείωσης	(impairment	test),	το	ποσό	της	υπεραξίας	κατανέ-

μεται	σε	μονάδες	δημιουργίας	ταμιακών	ροών.	Η	μονάδα	ταμιακών	ροών	είναι	η	μικρότερη	προσδιορίσιμη	ομάδα	

στοιχείων	ενεργητικού	που	δημιουργεί	ανεξάρτητες	ταμιακές	ροές	και	αντιπροσωπεύει	το	επίπεδο	στο	οποίο	ο	

Όμιλος	συλλέγει	και	παρουσιάζει	τα	οικονομικά	στοιχεία	για	σκοπούς	εσωτερικής	πληροφόρησης.	Η	απομείωση	

για	την	υπεραξία,	καθορίζεται	με	τον	υπολογισμό	του	ανακτήσιμου	ποσού	από	τις	μονάδες	ταμιακής	ροής	με	τις	

οποίες	συνδέεται	η	υπεραξία.	Ζημίες	απομείωσης	που	σχετίζονται	με	την	υπεραξία,	δεν	μπορούν	να	αντιστραφούν	

σε	μελλοντικές	περιόδους.	Ο	Όμιλος	πραγματοποιεί	τον	ετήσιο	έλεγχο	για	απομείωση	υπεραξίας	στις	31	Δεκεμ-

βρίου	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	

ενεργητικού,	τις	υποχρεώσεις	και	τις	ενδεχόμενες	υποχρεώσεις	της	αποκτηθείσας	επιχείρησης	και	αναγνωρίζει	

απευθείας	στα	αποτελέσματα	χρήσης	ως	κέρδος	οποιαδήποτε	διαφορά	παραμείνει	μετά	τον	επανυπολογισμό.

Λογισμικό:	Οι	άδειες	λογισμικού	αποτιμώνται	στο	κόστος	κτήσεως	μείον	τις	αποσβέσεις.	Οι	αποσβέσεις	διενερ-
γούνται	με	την	σταθερή	μέθοδο	κατά	την	διάρκεια	της	ωφέλιμης	ζωής	των	στοιχείων	αυτών	η	οποία	κυμαίνεται	

από	1	έως	3	χρόνια.

Άδειες παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας ενεργειακών σταθμών: Οι	διάφοροι	τύποι	αδειών	τις	
οποίες	τηρεί	στην	κατοχή	του	ο	Όμιλος,	του	παρέχουν	τη	δυνατότητα	να	κατασκευάσει	ενεργειακές	μονάδες	ή	το	

δικαίωμα	να	παράγει	και	να	πουλάει	ενέργεια.	Οι	παρούσες	συνθήκες	της	αγοράς	παρέχουν	σαφείς	ενδείξεις	για	

την	ανακτήσιμη	αξία	των	αδειών	αυτών.	Για	το	λόγο	αυτό	ο	Όμιλος	έχει	αναγνωρίσει	άδειες	ως	άυλα	περιουσιακά	

στοιχεία	στην	εύλογη	αξία	τους,	μειωμένη	με	τις	αποσβέσεις	και	κάθε	πρόβλεψη	για	μείωση	της	αξίας	τους.	Ο	

Όμιλος	διενεργεί	ελέγχους	μείωσης	της	αξίας	τους	σε	ετήσια	βάση	κάνοντας	χρήση	της	εξής	μεθοδολογίας:

i)	 Εφαρμόζει	ποσοστά	πιθανοτήτων	σύμφωνα	με	τις	εκτιμήσεις	της	διοίκησης	σχετικά	με	την	κατασκευή	μονά-

δων	για	τις	οποίες	τηρεί	άδειες.

ii)	 Εφαρμόζει	τη	μεθοδολογία	των	Προεξοφλημένων	Ταμειακών	Ροών,	χρησιμοποιώντας	παραδοχές	οι	οποίες	

επικρατούν	στην	αγορά	ενέργειας.	Η	περίοδος	η	οποία	εξετάζεται	από	τη	διοίκηση,	υπερβαίνει	τα	πέντε	έτη,	

διάστημα	το	οποίο	ενθαρρύνεται	από	το	ΔΛΠ	36,	καθώς	ιδιαίτερα	για	τις	ανανεώσιμες	ενεργειακές	μονάδες	

ακόμα	και	μια	μεγαλύτερη	περίοδος	θα	κρίνεται	αρκετά	ικανοποιητική.

iii)	 Η	τελική	ανακτήσιμη	αξία	υπολογίζεται	για	ένα	συνολικό	χαρτοφυλάκιο	ανανεώσιμων	ή	θερμικών	ενεργεια-

κών	μονάδων,	πολλαπλασιάζοντας	τη	συνολική	πιθανότητα	με	το	αποτέλεσμα	που	προκύπτει	από	την	προεξό-

φληση	των	ταμειακών	ροών.

iv)	 Τέλος	ο	Όμιλος	συγκρίνει	την	ανακτήσιμη	αξία	ή	οποία	λογίζεται	ως	η	αξία	χρήσης	της	μονάδας,	με	τη	λογι-

στική	αξία.	Όταν	η	ανακτήσιμη	αξία	είναι	μικρότερη	από	τη	λογιστική,	διενεργείται	πρόβλεψη	για	μείωση	της	

αξίας	σε	βάρος	των	αποτελεσμάτων.

Δικαιώματα Εκμετάλλευσης Ορυχείων: Τα	 δικαιώματα	 εκμετάλλευσης	 ορυχείων	 αφορούν	 δικαιώματα	 τα	
οποία	έχει	αποκτήσει	ο	Όμιλος	για	την	εξόρυξη	μεταλλευτικών	αποθεμάτων	σε	διάφορες	γεωγραφικές	περιοχές.	

Στο	κόστος	των	δικαιωμάτων	εκμετάλλευσης	εκτός	της	τιμής	απόκτησης	των	δικαιωμάτων	έχει	αναγνωρισθεί	και	

κάθε	κόστος	που	αφορά	 την	αρχική	εκτίμηση	του	κόστους	αποκατάστασης	 του	χώρου	όπου	γίνονται	εργασίες,	

δέσμευση	που	έχει	αναλάβει	ο	Όμιλος	είτε	κατά	την	απόκτηση	του	δικαιώματος	είτε	ως	συνέπεια	της	χρήσης	του	

για	συγκεκριμένη	περίοδο.	Η	χρονική	περίοδος	απόσβεσης	που	έχει	υιοθετηθεί	από	τον	Όμιλο	δεν	υπερβαίνει	τα	

10	έτη.
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Δικαιώματα Χρήσης Ενσώματων Στοιχείων:	Δικαιώματα	εκμετάλλευσης	ενσώματων	στοιχείων	που	παραχω-
ρούνται	στα	πλαίσια	συμβάσεων	κατασκευής	έργων	(αντισταθμιστικά	οφέλη)	αποτιμώνται	στο	κόστος	κτήσης	τους,	

εύλογη	αξία	τους	κατά	την	ημερομηνία	παραχώρησης	τους,	μείον	τις	αποσβέσεις.	Οι	αποσβέσεις	υπολογίζονται	

με	βάση	την	μέθοδο	των	παραγόμενων	μονάδων.	

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης:	Τα	έξοδα	έρευνας	αναγνωρίζονται	ως	έξοδα	της	χρήσης	όταν	αυτά	προκύπτουν.	
Τα	 έξοδα	 που	 προκύπτουν	 λόγω	 αναπτυξιακών	 προγραμμάτων	 (και	 σχετίζονται	 με	 τον	 σχεδιασμό	 και	 δοκιμές	

νέων	ή	βελτιωμένων	προϊόντων)	αναγνωρίζονται	ως	ασώματες	ακινητοποιήσεις	εάν	είναι	πιθανό	να	προσφέρουν	

στην	εταιρεία	μελλοντικά	οικονομικά	οφέλη.	Τα	υπόλοιπα	έξοδα	ανάπτυξης	καταχωρούνται	στους	λογαριασμούς	

εξόδων	μόλις	αυτά	προκύπτουν.	Έξοδα	ανάπτυξής	τα	οποία	σε	προηγούμενες	οικονομικές	χρήσεις	είχαν	κατα-

χωρηθεί	σαν	έξοδα,	δεν	καταχωρούνται	σαν	ασώματες	ακινητοποιήσεις	σε	μεταγενέστερη	οικονομική	χρήση.	Τα	

έξοδα	ανάπτυξης	τα	οποία	έχουν	κεφαλαιοποιηθεί	αποσβένονται	από	την	εκκίνηση	της	εμπορικής	παραγωγής	του	

προϊόντος,	βάση	της	σταθερής	μεθόδου	απόσβεσης	κατά	την	περίοδο	των	αναμενόμενων	ωφελειών	του	προϊόντος.	

Η	χρονική	περίοδος	απόσβεσης	που	έχει	υιοθετηθεί	από	τον	Όμιλο	δεν	υπερβαίνει	τα	5	έτη.

Δαπάνες Προσπέλασης & Αποκατάστασης
Τα	έξοδα	προσπέλασης	και	αποκατάστασης	αναγνωρίζονται	ως	ασώματες	ακινητοποιήσεις	εφ’	όσον	προσφέρουν	

στην	εταιρεία	μελλοντικά	οικονομικά	οφέλη	και	η	απόσβεση	τους	γίνεται	βάση	της	μεθόδου	των	μονάδων	παρα-

γωγής.

Κόστος Δανεισμού
Η	οικονομική	οντότητα	κεφαλαιοποιεί	το	κόστος	δανεισμού	που	μπορεί	να	σχετίζεται	άμεσα	με	την	αγορά,	κατα-

σκευή	ή	παραγωγή	ενός	περιουσιακού	στοιχείου	που	πληροί	τις	προϋποθέσεις	ως	τμήμα	του	κόστους	του	στοι-

χείου	αυτού.	Η	οικονομική	οντότητα	αναγνωρίζει	λοιπά	είδη	κόστους	δανεισμού	ως	έξοδα	της	περιόδου	κατά	την	

οποία	πραγματοποιήθηκαν.	Το	κόστος	δανεισμού	που	πληροί	τις	προϋποθέσεις	για	κεφαλαιοποίηση	προσδιορί-

ζεται	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	χρήσης.	Η	ζημία	λόγω	μείωσης	της	αξίας	των	στοιχείων	του	ενεργη-

τικού	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	αμ-

φοτεροβαρούς	συναλλαγής	στην	οποία	τα	μέρη	έχουν	πλήρη	γνώση	και	προσχωρούν	οικειοθελώς,	μετά	από	την	

αφαίρεση	κάθε	πρόσθετου	άμεσου	κόστους	διάθεσης	του	στοιχείου	ενεργητικού,	ενώ,	αξία	χρήσης	είναι	η	πα-

ρούσα	αξία	των	εκτιμώμενων	μελλοντικών	ταμειακών	ροών	που	αναμένεται	να	εισρεύσουν	στην	επιχείρηση	από	

τη	χρήση	ενός	στοιχείου	ενεργητικού	και	από	την	διάθεση	του	στο	τέλος	της	εκτιμώμενης	ωφέλιμης	ζωής	του.
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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	αναφο-

ράς.	Τα	πραγματικά	αποτελέσματα	μπορεί	να	διαφέρουν	από	αυτά	τα	οποία	έχουν	εκτιμηθεί.

Οι	εκτιμήσεις	και	οι	κρίσεις	επαναξιολογούνται	συνεχώς	και	βασίζονται	τόσο	στην	εμπειρία	του	παρελθόντος	όσο	

και	σε	άλλους	παράγοντες,	συμπεριλαμβανομένων	και	των	προσδοκιών	για	μελλοντικά	γεγονότα	τα	οποία	θεωρού-

νται	λογικά	με	βάση	τις	συγκεκριμένες	συνθήκες.

3.8.1 Κρίσεις

Κατά	τη	διαδικασία	εφαρμογής	των	λογιστικών	αρχών	και	των	κρίσεων	της	διοίκησης,	εκτός	αυτών	που	περιλαμ-

βάνουν	εκτιμήσεις,	που	σχηματίζονται	από	τη	διοίκηση	και	που	έχουν	την	σημαντικότερη	επίδραση	στα	ποσά	που	

αναγνωρίζονται	στις	οικονομικές	καταστάσεις	κυρίως	σχετίζονται	με:	

• κατηγοριοποίηση των επενδύσεων

Η	διοίκηση	αποφασίζει	κατά	την	απόκτηση	μίας	επένδυσης,	εάν	αυτή	θα	κατηγοριοποιηθεί	ως	διακρατούμενη	

μέχρι	την	λήξη,	κατεχόμενη	για	εμπορικούς	σκοπούς,	αποτιμώμενη	στην	εύλογη	αξία	μέσω	των	αποτελεσμάτων,	ή	

διαθέσιμη	προς	πώληση.	Για	αυτές	που	είναι	διακρατούμενες	μέχρι	τη	λήξη,	η	διοίκηση	εξετάζει	εάν	πληρούνται	

τα	κριτήρια	που	ορίζει	το	ΔΛΠ	39	και	συγκεκριμένα	ο	όμιλος	έχει	την	πρόθεση	και	την	ικανότητα	να	της	κρατήσει	

έως	τη	λήξη	τους.	Ο	Όμιλος	κατηγοριοποιεί	τις	επενδύσεις	ως	κατεχόμενες	για	εμπορικούς	σκοπούς	εάν	αυτές	

έχουν	αποκτηθεί	κυρίως	για	τη	δημιουργία	βραχυπρόθεσμου	κέρδους.	Η	κατηγοριοποίηση	των	επενδύσεων	ως	

αποτιμώμενες	στην	εύλογη	αξία	μέσω	των	αποτελεσμάτων	εξαρτάται	από	τον	τρόπο	με	βάση	τον	οποίο	η	διοίκηση	

παρακολουθεί	την	απόδοση	των	επενδύσεων	αυτών.	Όταν	δεν	κατηγοριοποιούνται	ως	κατεχόμενες	για	εμπορικούς	

σκοπούς	αλλά	υπάρχουν	διαθέσιμες	και	αξιόπιστες	εύλογες	αξίες	και	οι	μεταβολές	στις	εύλογες	αξίες	περιλαμ-

βάνονται	στο	κέρδος	ή	στη	ζημιά	στους	λογαριασμούς	των	αποτελεσμάτων,	τότε	κατηγοριοποιούνται	ως	αποτιμώ-

μενες	στην	εύλογη	αξία	μέσω	των	αποτελεσμάτων.	Όλες	οι	λοιπές	επενδύσεις	κατηγοριοποιούνται	ως	διαθέσιμες	

προς	πώληση.

 

• ανακτησιμότητα των απαιτήσεων

Οι	εμπορικές	απαιτήσεις	αναγνωρίζονται	αρχικά	στην	εύλογη	αξία	και	ύστερα	αποτιμώνται	στο	αναπόσβεστο	κό-

στος	μείον	τις	προβλέψεις	για	απομείωση,	χρησιμοποιώντας	τη	μέθοδο	του	πραγματικού	επιτοκίου.	Όταν	η	Εται-

ρεία	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	πρόβλε-

ψης	διαμορφώνεται	από	τη	διαφορά	που	προκύπτει	μεταξύ	της	λογιστικής	αξίας	των	απαιτήσεων	και	τις	παρούσας	

αξίας	των	εκτιμώμενων	μελλοντικών	ταμιακών	ροών,	οι	οποίες	προεξοφλούνται	με	το	πραγματικό	επιτόκιο.	Το	

ποσό	της	πρόβλεψης	καταχωρείται	ως	δαπάνη	στα	άλλα	έξοδα	εκμετάλλευσης	στην	κατάσταση	αποτελεσμάτων.

• απαξίωση των αποθεμάτων

Κατάλληλες	προβλέψεις	σχηματίζονται	 για	απαξιωμένα,	άχρηστα	και	αποθέματα	με	πολύ	χαμηλή	κίνηση	στην	

αγορά.	Οι	μειώσεις	της	αξίας	των	αποθεμάτων	στην	καθαρή	ρευστοποιήσιμη	αξία	και	οι	λοιπές	ζημίες	από	απο-

θέματα	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	μισθωμένου	στοιχείου	παραμένουν	

στον	εκμισθωτή	χαρακτηρίζονται	ως	λειτουργικές	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	γνω-

στοποιήσεις	 πρέπει	 να	 εκτιμώνται,	 απαιτώντας	 τον	 σχηματισμό	 υποθέσεων	 σχετικά	 με	 αξίες	 ή	 συνθήκες	 που	

δεν	είναι	δυνατό	να	είναι	γνωστές	με	βεβαιότητα	κατά	την	περίοδο	σύνταξης	των	οικονομικών	καταστάσεων.	Ώς	

σημαντική	λογιστική	εκτίμηση,	θεωρείται	μία	η	οποία	είναι	σημαντική	για	την	εικόνα	της	οικονομικής	κατάστα-

σης	της	εταιρείας	και	τα	αποτελέσματα	και	απαιτεί	τις	πιο	δύσκολες,	υποκειμενικές	ή	περίπλοκες	κρίσεις	της	

διοίκησης,	συχνά	ως	αποτέλεσμα	της	ανάγκης	για	σχηματισμό	εκτιμήσεων	σχετικά	με	την	επίδραση	υποθέσεων	

οι	οποίες	είναι	αβέβαιες.	Ο	Όμιλος	αξιολογεί	τέτοιες	εκτιμήσεις	σε	συνεχή	βάση,	βασιζόμενος	στα	αποτελέσματα	

του	παρελθόντος	και	στην	εμπειρία,	συσκέψεις	με	ειδικούς,	τάσεις	και	άλλες	μεθόδους	οι	οποίες	θεωρούνται	

λογικές	στις	συγκεκριμένες	συνθήκες,	όπως	επίσης	και	τις	προβλέψεις	μας	σχετικά	με	το	πώς	αυτά	ενδέχεται	να	

αλλάξουν	στο	μέλλον.	

Κατά	τη	σύνταξη	των	οικονομικών	καταστάσεων,	οι	σημαντικές	λογιστικές	εκτιμήσεις	και	κρίσεις	που	υιοθετήθη-

καν	από	τη	Διοίκηση	για	την	εφαρμογή	των	λογιστικών	αρχών	του	Ομίλου,	είναι	συνεπείς	με	αυτές	που	εφαρμόστη-

καν	στις	ετήσιες	οικονομικές	καταστάσεις	της	31ης	Δεκεμβρίου	2012.	Σε	συνέχεια	των	παραπάνω	και	ειδικότερα	

για	τις	οικονομικές	καταστάσεις	της	31/12/2013	σημειώνονται	τα	ακόλουθα:

Επανεκτίμηση της ωφέλιμης ζωής ακινητοποιήσεων
Κατά	τη	χρήση	του	2013,	ο	Όμιλος,	στα	πλαίσια	και	των	όσων	ορίζει	η	παράγραφος	51	του	ΔΛΠ	16,	προέβη	στην	

επανεκτίμηση	της	ωφέλιμης	ζωής	βασικών	παραγωγικών	του	μονάδων.	Πιο	συγκεκριμένα,	επαναξιολογήθηκε	η	

ωφέλιμη	ζωή	των	εξής	μονάδων:

i.	 	Εργοστάσιο	 παραγωγής	 αλουμινίου/αλουμίνας,	 θυγατρικής	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	Α.Ε.,	 του	 οποίου	 η	ωφέλιμη	 ζωή	

εκτιμήθηκε	στα	30	έτη

ii.	 	Μονάδα	 Συμπαραγωγής	 Ηλεκτρισμού	 Θερμότητας	 Υψηλής	 Απόδοσης,	 θυγατρικής	 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	 Α.Ε.,	 της	

οποίας	η	ωφέλιμη	ζωή	εκτιμήθηκε	στα	30	έτη

iii.	 	Μονάδα	παραγωγής	ηλεκτρικής	ενέργειας,	θυγατρικής	PROTERGIA	A.E.	του	οποίου	η	ωφέλιμη	ζωή	εκτιμή-

θηκε	στα	30	έτη

iv.	 	Μονάδα	παραγωγής	ηλεκτρικής	ενέργειας	θυγατρικής,	ΚΟΡΙΝΘΟΣ	POWER	Α.Ε.	του	οποίου	η	ωφέλιμη	ζωή	

εκτιμήθηκε	στα	30	έτη

Η	επανεκτίμηση	έγινε	λαμβάνοντας	υπόψη	τόσο	το	κανονιστικό	πλαίσιο	λειτουργίας	των	ανωτέρω	μονάδων,	όσο	

και	την	τεχνική	τους	κατάσταση,	προδιαγραφές	και	σχετικά	προγράμματα	συντήρησής	τους	που	ήδη	εφαρμόζονται.

Αν	ο	Όμιλος	δεν	είχε	προβεί	στη	μεταβολή	της	λογιστικής	εκτίμησης,	οι	αποσβέσεις	της	χρήσης	του		2013	θα		ήταν	

αυξημένες	κατά	€	17,8	εκ	και	κατ’	επέκταση,	τα	αποτελέσματα	προ	φόρων	της	χρήσης	θα	ήταν	μειωμένα	κατά	το	

ίδιο	ποσό.
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Απομείωση Χρηματοοικονομικού Στοιχείου Διαθέσιμου προς Πώληση
Ο	Όμιλος	Μυτιληναίος	μετά	την	αποχώρηση	από	τα	διοικητικά	όργανα	της	ΕΛΒΟ	από	την	1.10.2010	δεν	ασκεί	

πλέον	δεσπόζουσα	επιρροή	σε	αυτήν	έχοντας	προβεί	στην	αναταξινόμηση	 της	επένδυσης	 του,	από	«Συμμετο-

χές	σε	Συνδεδεμένες»	σε	«Διαθέσιμα	προς	πώληση	χρηματοοικονομικά	στοιχεία».	Κατόπιν	της	ανακοίνωσης	της	

25.2.2011	στην	οποία	η	Μυτιληναίος	Α.Ε.	(η	Εταιρεία)	εξέφρασε	την	πρόθεσή	της,	εάν	κάτι	τέτοιο	κριθεί	απαραί-

τητο,	να	μεταβιβάσει	τη	συμμετοχή	της	στην	ΕΛΒΟ	«έναντι	συμβολικού	τιμήματος»,	η	αξία	της	συμμετοχής	στις	

Οικονομικές	Καταστάσεις	της	χρήσης	2010	αποτυπώθηκε	με	μηδενικό	υπόλοιπο	,	με	τη	διαφορά	να	αναγνωρίζεται	

στην	Κατάσταση	Συνολικών	Εσόδων.	Παράλληλα,	η	Εταιρεία	 γνωστοποίησε	ότι,	 σε	περίπτωση	που	προκύψουν	

εξελίξεις	αναφορικά	με	την	ανεύρεση	αγοραστή	από	το	Ελληνικό	Δημόσιο,	κατά	την	τελική	μεταβίβαση	των	με-

τοχών	της,	θα	αναγνωρίσει	την	όποια	διαφορά	υπάρξει	μεταξύ	της	τιμής	μεταβίβασης	και	της	αξίας	κτήσης	στην	

Κατάσταση	Αποτελεσμάτων	της	χρήσης	που	θα	αφορά.	

Σύμφωνα	δε	με	την	παράγραφο	59	του	ΔΛΠ	39	:«Ένα	χρηματοοικονομικό	περιουσιακό	στοιχείο	ή	μία	ομάδα	πε-

ριουσιακών	στοιχείων	έχει	υποστεί	απομείωση	αξίας	και	η	οικονομική	οντότητα	επιβαρύνεται	με	ζημίες	απο-

μείωσης,	όταν	και	μόνον	όταν,	υπάρχει	αντικειμενική	απόδειξη	απομείωσης	αξίας	ως	αποτέλεσμα	ενός	ή	πε-

ρισσοτέρων	γεγονότων	που	συνέβησαν	μετά	την	αρχική	αναγνώριση	του	περιουσιακού	στοιχείου	(ένα	«ζημιογόνο	

γεγονός»)	και	εκείνο	το	ζημιογόνο	γεγονός	(ή	γεγονότα)	έχει	επίδραση	που	μπορεί	να	εκτιμηθεί	αξιόπιστα	στις	

εκτιμώμενες	μελλοντικές	ταμιακές	ροές	του	χρηματοοικονομικού	περιουσιακού	στοιχείου	ή	της	ομάδας	χρηματο-

οικονομικών	περιουσιακών	στοιχείων.	

Παράλληλα,	σύμφωνα	με	την	παράγραφο	67	του	ΔΛΠ	39:	«Όταν	μια	μείωση	της	εύλογης	αξίας	ενός	διαθέσιμου	

προς	πώληση	χρηματοοικονομικού	περιουσιακού	στοιχείου	έχει	αναγνωρισθεί	απευθείας	στα	ίδια	Κεφάλαια	και	

υπάρχουν	αντικειμενικές	αποδείξεις	ότι	το	περιουσιακό	στοιχείο	εκείνο	έχει	υποστεί	απομείωση	αξίας	(βλ.	παρ.	

59),	η	σωρευτική	ζημία	που	είχε	αναγνωρισθεί	απευθείας	στα	Ίδια	Κεφάλαια	αφαιρείται	από	τα	ίδια	Κεφάλαια	και	

αναγνωρίζεται	στα	Αποτελέσματα	έστω	και	εάν	το	χρηματοοικονομικό	περιουσιακό	στοιχείο	δεν	έχει	παύσει	να	

αναγνωρίζεται».

Έως	και	τη	σύνταξη	των	ενδιαμέσων	οικονομικών	καταστάσεων	της	30.06.2013,	η	Εταιρεία	βρισκόταν	εν	αναμονή	

εξελίξεων	αναφορικά	με	τις	ενέργειες	του	Ελληνικού	Δημοσίου	για	την	εταιρεία	ΕΛΒΟ.		Για	το	λόγο	αυτό,	η	αξιό-

πιστη	εκτίμηση	περί	της	εξέλιξης	των	ενεργειών	του	Ελληνικού	Δημοσίου,	της	τύχης	αυτών	αλλά	και	συνακόλουθα	

της	τύχης	της	συμμετοχής	της	Εταιρείας	στην	ΕΛΒΟ	ήταν	ιδιαίτερα	δυσχερής.	

Εντούτοις	από	τη	σύνταξη	των	οικονομικών	καταστάσεων	της	30.09.2013	και	έπειτα,	στα	πλαίσια	των	συζητήσεων	

της	ελληνικής	κυβέρνησης	με	τους	δανειστές	της	χώρας	αναφορικά	με	το	μέλλον	της	ΕΛΒΟ,	η	λύση	που	προκρί-

νεται	όπως	προκύπτει	και	από	σχετικές	δημοσιεύσεις	στον	τύπο,	περιλαμβάνει	 τη	συρρίκνωση	της	 	ΕΛΒΟ	και	

της	ΕΑΣ	(Ελληνικά	Αμυντικά	Συστήματα),	με	τη	λειτουργία	μόνο	ενός	εργοστασίου	και	για	τις	δύο	εταιρίες	που	θα	

προμηθεύει	αποκλειστικά	τον	ελληνικό	στρατό.	

Σημειώνεται	ότι	πριν	τη	διαφαινόμενη	σύγκλιση	των	δυο	πλευρών	στην	παραπάνω	συμφωνία	η	αρχική	θέση	των	

δανειστών	 ήταν	 το	 κλείσιμο	 και	 των	 δυο	 προαναφερόμενων	 εταιρειών	 (ΕΛΒΟ	 και	 ΕΑΣ),	 ενώ	 αρχική	 θέση	 της	

Ελληνικής	Κυβέρνησης	ήταν	ο	διαχωρισμός	και	των	δύο	σε	στρατιωτικό	και	πολιτικό	σκέλος,	με	διατήρηση	των	

στρατιωτικών	σκελών	και	εκκαθάριση	εν	λειτουργία	για	τα	πολιτικά	σκέλη.	

Κατά	τη	σύνταξη	των	οικονομικών	καταστάσεων	της	31/12/2013,	η	Διοίκηση	της	Εταιρείας	θεωρεί	ότι	οι	προανα-

φερόμενες	εξελίξεις	σύντομα	θα	οδηγήσουν	σε	κάποιο	καταληκτικό	γεγονός	το	οποίο	μπορεί,	κατά	την	παρούσα	

χρονική	στιγμή,	αντικειμενικά	να	χαρακτηριστεί	ως	ζημιογόνο	αναφορικά	με	την	επένδυση	της	Εταιρείας	στην	

ΕΛΒΟ.	

Ώς	αποτέλεσμα	αυτού,	την	31.12.2013,	ποσό	€	13,4	εκ	για	τον	Όμιλο	και	€	15,9	εκ	για	την	μητρική,	τα	οποία	είχαν	

αναγνωριστεί	στα	ίδια	κεφάλαια	μέσω	των	λοιπών	συνολικών	εσόδων	τη	χρήση	2010,	σύμφωνα	με	τις	παραγρά-

φους	67	και	68	του	ΔΛΠ	39	αναγνωρίστηκαν	στα	αποτελέσματα	ως	ζημιά	απομείωσης.
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3.9 Αλλαγή λογιστικής πολιτικής

Αναθεωρημένη έκδοση ΔΛΠ 19 
Το	αναθεωρημένο	ΔΛΠ	19,	 έχει	 επιφέρει	μια	σειρά	αλλαγών	στην	απεικόνιση	 των	παροχών	σε	εργαζόμενους,	

ειδικότερα:

• Αφαιρεί	την		“corridor	method”	και	απαιτεί	η	επίδραση	που	προκύπτει	από	επανυπολογισμούς	στην	τρέχουσα	

περίοδο	να	αναγνωρίζεται	στα	λοιπά	συνολικά	έσοδα.

• Αλλάζει	την	επιμέτρηση	και	παρουσίαση	συγκεκριμένων	στοιχείων	κόστους	καθορισμένων	παροχών.	Το	καθαρό	

ποσό	στα	αποτελέσματα,	επηρεάζεται	από	την	αφαίρεση	του	προσδοκώμενου	εσόδου	επί	των	στοιχείων	ενερ-

γητικού	του	προγράμματος	και	το	κόστος	επιτοκίου	και	την	αντικατάστασή	τους	από	ένα	καθαρό	κόστος	επιτο-

κίου	βασισμένο	στο	καθαρό	στοιχείο	ενεργητικού	ή	την	καθαρή	υποχρέωση	του	προγράμματος	καθορισμένων	

παροχών.

• Ενισχύει	γνωστοποιήσεις,	συμπεριλαμβάνοντας	περισσότερη	πληροφόρηση	αναφορικά	με	τα	χαρακτηριστικά	

προγραμμάτων	καθορισμένων	παροχών	και	τους	σχετικούς	κινδύνους.

Το	ΔΛΠ	19	έχει	εφαρμοσθεί	αναδρομικά,	σύμφωνα	με	τους	κανόνες	μετάβασής	του.	Ώς	αποτέλεσμα,	ο	Όμιλος	έχει	

αναδιατυπώσει	τις	καταστάσεις	της	συγκριτικής	περιόδου.

Αναφορικά	με	την	επίδραση	στην	κατάσταση	χρηματοοικονομικής	θέσης,	σημειώνεται	πως	λόγω	του	ότι	δεν	ακο-

λουθείται	η	“corridor	method”,	δεν	προκύπτει	κάποια	μεταβολή	στην	υποχρέωση	που	έχει	αναγνωρισθεί	αλλά	σε	

κονδύλια	της	καθαρής	θέσης.	Οι	σχετικές	επιδράσεις	έχουν	ως	εξής:

Η	επίδραση	στην	κατάσταση	αποτελεσμάτων	και	στην	κατάσταση	λοιπών	συνολικών	εσόδων	για	το	έτος	που	λήγει	

την	31/12/2012	έχει	ως	εξής:

 

Η	 εφαρμογή	 	 του	 αναθεωρημένου	 ΔΛΠ	 19,	 	 είχε	 επίδραση	 στα	 κέρδη	 ανά	 μετοχή	 για	 το	 έτος	 που	 λήγει	 την	

31/12/2012.

Αλλαγή λογιστικής πολιτικής αναγνώρισης δαπανών ««ανακατασκευής λεκανών ηλεκτρόλυσης 
Αλουμινίου»
Εντός	της	χρήσης	2013,	ο	Όμιλος	άλλαξε	την	λογιστική	πολιτική	αναγνώρισης	δαπανών	«ανακατασκευής	λεκανών	

ηλεκτρόλυσης	Αλουμινίου»	της	θυγατρικής	Αλουμίνιον	Α.Ε.	Σύμφωνα	με	σχετικές	απαιτήσεις	του	Δ.Λ.Π.	16:
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Μια	οντότητα	αξιολογεί	σύμφωνα	με	τους	κανόνες	αναγνώρισης	του	Δ.Λ.Π.	16,	όλες	τις	σχετικές	με	ενσώματες	

ακινητοποιήσεις	δαπάνες,	όταν	αυτές	πραγματοποιούνται.	Στις	δαπάνες	αυτές	συμπεριλαμβάνονται	τα	κόστη	που	

πραγματοποιήθηκαν	αρχικά	για	την	απόκτηση	ή	την	κατασκευή	στοιχείου	των	ενσώματων	ακινητοποιήσεων	και	τις	

δαπάνες	που	πραγματοποιήθηκαν	μεταγενέστερα	για	τη	συμπλήρωση,	την	αντικατάσταση	μέρους	ή	τη	συντήρηση	

κάποιου	στοιχείου	του.

Μεταγενέστερες	δαπάνες	ενσώματων	ακινητοποιήσεων:	

• Τμήματα	 ορισμένων	 στοιχείων	 των	 ενσώματων	 ακινητοποιήσεων	 μπορεί	 να	 χρειάζονται	 αντικατάσταση	

κατά	τακτά	διαστήματα.	Στοιχεία	των	ενσώματων	ακινητοποιήσεων	μπορεί	επίσης	να	αγορασθούν,	προκει-

μένου	να	γίνει	μία	λιγότερο	συχνή	αντικατάσταση.	Σύμφωνα	με	την	αρχή	της	αναγνώρισης	της	παραγράφου	

7	του	ΔΛΠ	16,	η	οντότητα	αναγνωρίζει	στη	λογιστική	αξία	ενός	στοιχείου	των	ενσώματων	ακινητοποιήσεων	

το	κόστος	αντικατάστασης	τέτοιου	στοιχείου	όταν	επιβαρύνεται	με	αυτό,	εφόσον	πληρούνται	τα	κριτήρια	

αναγνώρισης.	Η	λογιστική	αξία	των	τμημάτων	που	αντικαθίστανται	διαγράφεται	όπως	σχετικά	προβλέπεται	

στο	ΔΛΠ	16.	

• 	Η	συνεχιζόμενη	λειτουργία	ενός	στοιχείου	των	ενσώματων	ακινητοποιήσεων	μπορεί	να	προϋποθέτει	τα-

κτικές	 σημαντικές	 επιθεωρήσεις	 για	 ελαττώματα,	 ανεξάρτητα	 αν	 γίνεται	 αντικατάσταση	 τμημάτων	 του	

στοιχείου.	Εφόσον	πληρούνται	τα	κριτήρια	αναγνώρισης,	το	κόστος	κάθε	σημαντικής	επιθεώρησης	ανα-

γνωρίζεται	στη	λογιστική	αξία	του	στοιχείου	των	ενσώματων	ακινητοποιήσεων	ως	αντικατάσταση.	Κάθε	

εναπομένουσα	λογιστική	αξία	του	κόστους	της	προηγούμενης	επιθεώρησης	(ξεχωριστά	από	ανταλλακτικά)	

διαγράφεται.	Αυτό	συμβαίνει	ανεξάρτητα	αν	το	κόστος	της	προηγούμενης	επιθεώρησης	είχε	εξατομικευ-

θεί	στη	συναλλαγή	μέσω	της	οποίας	το	στοιχείο	αποκτήθηκε	ή	κατασκευάστηκε.	Αν	απαιτείται,	το	εκτιμώ-

μενο	κόστος	μελλοντικής	παρόμοιας	επιθεώρησης	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	ως	ένδειξη	του	κόστους	του	

υπάρχοντος	συστατικού	στοιχείου	της	επιθεώρησης	όταν	το	στοιχείο	αυτό	αποκτήθηκε	ή	κατασκευάστηκε.

 

Η	ωφέλιμη	ζωή	των	δαπανών	ανακατασκευής	λεκανών	ηλεκτρόλυσης	Αλουμινίου	εκτιμάται	ότι	υπερβαίνει	τη	μια	

χρήση,	οι	δαπάνες	αυτές	αποφέρουν	στον	Όμιλο	μελλοντικά	οικονομικά	οφέλη,	ενώ	και	το	κόστος	τους	μπορεί	να	

επιμετρηθεί	αξιόπιστα.	

	 Βάσει	των	ανωτέρω	ο	Όμιλος	αναγνωρίζει	στις	ενσώματες	ακινητοποιήσεις	του	τις	δαπάνες	ανακατασκευής	λε-

κανών	ηλεκτρόλυσης	αλουμινίου,	στα	πλαίσια	και	των	απαιτήσεων	του	ΔΛΠ	8,	σύμφωνα	με	τις	οποίες	μια	οντότητα	

μπορεί	να	αλλάζει	μια	λογιστική	πολιτική	όταν	αυτή	η	αλλαγή	έχει	ως	αποτέλεσμα	οι	οικονομικές	καταστάσεις	να	

παρέχουν	αξιόπιστη	και	πιο	σχετική	πληροφόρηση	για	την	επίδραση	συναλλαγών	στην	οικονομική	της	θέση,	την	

οικονομική	τους	απόδοση	ή	τις	ταμειακές	ροές.

	 Η	αλλαγή	της	λογιστικής	πολιτικής	αυτής	δεν	είχε	καμία	επίδραση	στα	μεγέθη	της	Εταιρείας.	Η	επίδρασή	της	

στα	ενοποιημένα	μεγέθη,	είναι	η	ακόλουθη:	
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• Εκτιμώμενη απομείωση υπεραξίας

Ο	Όμιλος	διενεργεί	σε	ετήσια	βάση	έλεγχο	για	τυχόν	απομείωση	της	υπεραξίας	και	ενδιάμεσα,	όταν	τα	γεγονότα	ή	

οι	συνθήκες	καθιστούν	πιθανή	την	ύπαρξη	απομείωσης	(π.χ.	μία	σημαντική	δυσμενής	αλλαγή	στο	εταιρικό	κλίμα	

ή	μία	απόφαση	για	πώληση	ή	διάθεση	μιας	μονάδας).	Ο	καθορισμός	της	ύπαρξης	απομείωσης	απαιτεί	την	αποτί-

μηση	της	αντίστοιχης	μονάδας,	η	οποία	εκτιμάται	χρησιμοποιώντας	την	μέθοδο	της	προεξόφλησης	των	ταμειακών	

ροών.	Όταν	αυτό	κρίνεται	διαθέσιμο	και	απαραίτητο,	χρησιμοποιούνται	σχετικοί	συντελεστές	πολλαπλασιασμού	

της	αγοράς,	προκειμένου	να	επιβεβαιωθούν	τα	αποτελέσματα	από	τις	προεξοφλημένες	ταμειακές	ροές.	Εφαρμό-

ζοντας	αυτή	τη	μεθοδολογία,	η	εταιρεία	βασίζεται	σε	μία	σειρά	από	παράγοντες,	στους	οποίους	περιλαμβάνονται	

τα	πραγματικά	λειτουργικά	αποτελέσματα,	τα	μελλοντικά	εταιρικά	σχέδια,	οι	οικονομικές	προεκτάσεις	και	τα	δε-

δομένα	της	αγοράς.

Στην	περίπτωση	που	από	αυτή	την	ανάλυση	προκύπτει	απομείωση	της	υπεραξίας,	τότε	η	μέτρηση	της	απομείωσης	

απαιτεί	εκτίμηση	της	εύλογης	αξίας	για	κάθε	αναγνωριζόμενο	ενσώματο	ή	άυλο	περιουσιακό	στοιχείο.	Σε	αυτή	την	

περίπτωση,	χρησιμοποιείται	η	προσέγγιση	των	ταμειακών	ροών	η	οποία	αναφέρεται	ανωτέρω	από	ανεξάρτητους	

εκτιμητές,	όπου	κρίνεται	κατάλληλο.	

Διενεργείται	έλεγχος	για	άλλα	αναγνωριζόμενα	άυλα	περιουσιακά	στοιχεία	με	καθορισμένες	ωφέλιμες	ζωές	και	

υποκείμενα	σε	απόσβεση,	συγκρίνοντας	την	λογιστική	αξία	με	το	άθροισμα	των	μη	προεξοφλημένων	ταμειακών	

ροών	που	αναμένεται	να	δημιουργηθούν	από	το	περιουσιακό	στοιχείο.	Ελέγχονται	τα	άυλα	περιουσιακά	στοιχεία	

με	αόριστες	ωφέλιμες	ζωές	ετησίως	χρησιμοποιώντας	μία	μέθοδο	εύλογης	αξίας	όπως	τις	προεξοφλημένες	τα-

μειακές	ροές.
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Ο	Όμιλος	ετησίως	διενεργεί	έλεγχο	για	απομείωση	της	υπεραξίας,	σύμφωνα	με	την	λογιστική	πολιτική,	όπως	αυτή	

αναφέρεται	στη	Σημείωση	3.6.	Τα	ανακτήσιμα	ποσά	των	μονάδων	δημιουργίας	ταμειακών	ροών	έχουν	καθοριστεί	

βασιζόμενα	σε	υπολογισμούς	της	αξίας	σε	χρήση	(on	value-in-use	calculations).	Αυτοί	οι	υπολογισμοί	απαιτούν	

τη	χρήση	εκτιμήσεων	(Σημείωση	6.2).

• Προϋπολογισμοί κατασκευαστικών συμβάσεων

	 Ο	χειρισμός	των	εσόδων	και	εξόδων	μίας	κατασκευαστικής	σύμβασης,	εξαρτάται	από	εάν	το	τελικό	αποτέλεσμα	

από	την	εκτέλεση	του	συμβατικού	έργου	μπορεί	να	εκτιμηθεί	αξιόπιστα	(και	αναμένεται	να	αποφέρει	κέρδος	στον	

κατασκευαστή	ή	το	αποτέλεσμα	από	την	εκτέλεση	είναι	ζημιογόνο).	Όταν	το	αποτέλεσμα	ενός	συμβολαίου	έργου	

μπορεί	να	εκτιμηθεί	με	αξιοπιστία,	τότε	τα	έσοδα	και	τα	έξοδα	του	συμβολαίου	αναγνωρίζονται	κατά	τη	διάρκεια	

του	συμβολαίου,	αντίστοιχα,	ως	έσοδο	και	έξοδο.	Ο	Όμιλος	χρησιμοποιεί	τη	μέθοδο	της	ποσοστιαίας	ολοκλήρω-

σης	για	να	καθορίσει	το	κατάλληλο	ποσό	εσόδου	και	εξόδου	που	θα	αναγνωρίσει	σε	μια	συγκεκριμένη	περίοδο.	

Το	στάδιο	ολοκλήρωσης	μετράται	με	βάση	το	συμβατικό	κόστος	που	έχει	πραγματοποιηθεί	μέχρι	την	ημερομη-

νία	του	ισολογισμού	σε	σχέση	με	το	συνολικό	εκτιμώμενο	κόστος	κατασκευή	κάθε	έργου.	Απαιτούνται	συνεπώς,	

σημαντικές	εκτιμήσεις	της	διοίκησης,	αναφορικά	με	το	μικτό	αποτέλεσμα	με	το	οποίο	θα	εκτελείται	η	εκάστοτε	

εκτελούμενη	κατασκευαστική	σύμβαση	(εκτιμώμενο	κόστος	εκτέλεσης).

• Φόροι εισοδήματος

Ο	Όμιλος	και	η	Εταιρεία	υπόκειται	σε	φόρο	εισοδήματος	σε	πολυάριθμες	φορολογικές	δικαιοδοσίες.	Σημαντικές	

εκτιμήσεις	απαιτούνται	για	τον	καθορισμό	της	πρόβλεψης	για	φόρους	εισοδήματος,	καθώς	και	για	τον	καθορισμό	

των	 προβλέψεων	 για	φόρους	 εισοδήματος.	 Υπάρχουν	 πολλές	 συναλλαγές	 και	 υπολογισμοί	 για	 τους	 οποίους	 ο	

ακριβής	καθορισμός	του	φόρου	είναι	αβέβαιος	κατά	τη	συνήθη	πορεία	των	δραστηριοτήτων	της	επιχείρησης.	Ο	

Όμιλος	και	η	Εταιρεία	αναγνωρίζουν	υποχρεώσεις	για	αναμενόμενα	θέματα	φορολογικού	ελέγχου,	βασιζόμενοι	

σε	εκτιμήσεις	του	κατά	πόσο	θα	οφείλονται	επιπλέον	φόροι.	Όταν	το	τελικό	αποτέλεσμα	από	τους	φόρους	αυτών	

των	υποθέσεων	διαφέρει	από	τα	ποσά	που	είχαν	αρχικά	λογιστεί,	τέτοιες	διαφορές	θα	έχουν	επίδραση	στο	φόρο	

εισοδήματος	και	στις	προβλέψεις	για	αναβαλλόμενη	φορολογία	στην	περίοδο	κατά	την	οποία	τα	ποσά	αυτά	έχουν	

καθορισθεί.

• Προβλέψεις

Οι	προβλέψεις	Επισφαλών	Απαιτήσεων	απεικονίζονται	με	τα	ποσά	τα	οποία	είναι	πιθανόν	να	ανακτηθούν.	Μόλις	

γίνει	 γνωστό	ότι	 ένας	συγκεκριμένος	λογαριασμός	υπόκειται	σε	κίνδυνο	μεγαλύτερο	 του	συνήθους	πιστωτικού	

κινδύνου	(π.χ.	χαμηλή	πιστοληπτική	ικανότητα	του	πελάτη,	διαφωνία	σχετικά	με	την	ύπαρξη	της	απαίτησης	ή	το	

ποσό	αυτής	κ.λ.π.),	τότε	ο	λογαριασμός	αναλύεται	και	καταγράφεται	εάν	οι	συνθήκες	υποδηλώνουν	ότι	η	απαίτηση	

είναι	ανείσπρακτη.	Οι	προβλέψεις	Περιβαλλοντικών	Υποχρεώσεων	απεικονίζονται	στα	ποσά	των	εκροών	που	ανα-

μένεται	να	απαιτηθούν	προκειμένου	να	διακανονιστεί	η	υποχρέωση

• Ενδεχόμενα γεγονότα

	 Ο	Όμιλος	εμπλέκεται	σε	δικαστικές	διεκδικήσεις	και	αποζημιώσεις	κατά	τη	συνήθη	πορεία	των	εργασιών	του.	Η	

διοίκηση	κρίνει	ότι	οποιοιδήποτε	διακανονισμοί	δε	θα	επηρέαζαν	σημαντικά	την	οικονομική	θέση	του	Ομίλου	και	

της	Εταιρείας,	την	31	Δεκεμβρίου	2013.	Παρόλα	αυτά,	ο	καθορισμός	των	ενδεχόμενων	υποχρεώσεων	που	σχετίζο-

νται	με	τις	δικαστικές	διεκδικήσεις	και	τις	απαιτήσεις	είναι	μία	πολύπλοκη	διαδικασία	που	περιλαμβάνει	κρίσεις	

σχετικά	με	τις	πιθανές	συνέπειες	και	τις	διερμηνείες	σχετικά	με	τους	νόμους	και	τους	κανονισμούς.
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3.10 Δομή του Ομίλου

Η	δομή	του	Ομίλου	κατά	την	31.12.2013	έχει	ως	εξής:	
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3.11 Σημαντικά Εταιρικά Γεγονότα

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

Την	 17/1/2013	 εκδόθηκε	 με	 σχετικά	 απόφαση	 του	 ΥΠΕΚΑ	 η	 άδεια	 εμπορικής	 λειτουργίας	 του	 σταθμού	

συμπαραγωγής		ηλεκτρισμού	και	θερμότητας	της	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	Α.Ε.,	θυγατρικής	του	Ομίλου	Μυτιληναίος.	Ήδη,	

από	τις	28/11/2012,	ο	εν	λόγω	σταθμός	είχε	ενταχθεί	σε	καθεστώς	«δοκιμαστικής	λειτουργίας»	ως	Κατανεμόμενη	

Μονάδα	 Συμπαραγωγής	 Ηλεκτρισμού	 Θερμότητας	 Υψηλής	 Απόδοσης	 (δοκιμαστική	 λειτουργία	 Κατανεμόμενης	

Μονάδας	ΣΗΘΥΑ)	από	το	λειτουργό	της	αγοράς	,	κατόπιν	της	υπογραφής	συμπληρωματικής	σύμβασης	συναλλαγών,	

επιμετρώντας	και	τιμολογώντας	ανάλογα	την	εγχυόμενη	ηλεκτρική	ενέργεια	στο	σύστημα.

Η	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	Α.Ε.	τον	Φεβρουάριο	του	2013	υπέγραψε	συμβόλαιο	με	την	Ελβετική	πολυεθνική	Glencore	για	την	

πώληση	συνολικά	75.000	τόνων	αλουμινίου	σε	κολόνες.	Οι	ποσότητες	θα	διατεθούν	στην	Ευρωπαϊκή	αγορά	στο	

διάστημα	από	τον	Ιανουάριο	του	2013	μέχρι	τον	Ιούνιο	του	2014.

Η	ΜΕΤΚΑ	Α.Ε.,	θυγατρική	του	Ομίλου	Μυτιληναίος	ανακοίνωσε	τα	εξής	νέα	έργα:

Α)	Τον	Μάιο,	υπεγράφη	νέο	συμβόλαιο	με	την	Société	Algérienne	de	Production	de	l’Electricité	(SPE	Spa),	σε	

κοινοπραξία	με	την	General	Electric.	Πρόκειται	για	το	τρίτο	μεγάλο	έργο	που	αναλαμβάνει	η	ΜΕΤΚΑ	στην	Αλγερία	

και	αφορά	σε	μελέτη,	προμήθεια,	κατασκευή	και	θέση	σε	λειτουργία	σταθμού		παραγωγής	ηλεκτρικής	ενέργειας	

φυσικού	αερίου	σε	ανοιχτό	κύκλο,	με	δυο	αεριοστρόβιλους,	συνολικής	ισχύος	368,152	MW	σε	τοπικές	συνθήκες.	

Η	συνολική	αξία	του	συμβολαίου	για	τη	ΜΕΤΚΑ	Α.Ε.	είναι	€	72.055.270	πλέον	DZD	2.127.010.929	(περίπου	€	92.8	

εκατ.	συνολικά)	και	το	χρονοδιάγραμμα	του	έργου	είναι	29,5	μήνες.

Β)	Τον	 Ιούλιο,	ανακοίνωσε	την	υπογραφή	νέου	συμβολαίου	με	 το	Υπουργείο	Ηλεκτρισμού	του	 Ιράκ	για	 το	έργο	

κατασκευής	σταθμού	συνδυασμένου	κύκλου	στο	Al-Anbar.	Πρόκειται	για	το	δεύτερο	μεγάλο	έργο	που	αναλαμβάνει	

η	ΜΕΤΚΑ	στο	Ιράκ,	το	οποίο	θα	υλοποιηθεί	από	την	κοινοπραξία	«Consortium	ΜΕΤΚΑ	Α.Ε.	(METKA)	-	ΜΕΤΚΑ	

Overseas	Ltd	(MOL)».

Το	 έργο	θα	 υλοποιηθεί	 σε	 συνεργασία	με	 την	SEPCOIII	 Electric	Power	Construction	Corporation	 (SEPCOIII).	

Σύμφωνα	με	το	πλαίσιο	συμφωνίας	μεταξύ	των	δύο	εταιρειών,	η	SEPCOIII	εξαγόρασε	τις	μετοχές	της	εταιρείας	

MOL,	 στην	 ονομαστική	 τους	 αξία,	 στις	 28.06.2013,	 ενώ	 οι	 δύο	 εταιρείες	 βρίσκονται	 σε	 συζητήσεις	 για	 την	

οριστικοποίηση	του	βέλτιστου	σχήματος	συνεργασίας	που	θα	διασφαλίζει	την	επιτυχή	εκτέλεση	του	έργου,	και	το	

οποίο	ταυτόχρονα	θα	προσδιορίζει	ένα	αποδεκτό	επίπεδο	ρίσκου	για	τα	εμπλεκόμενα	μέρη.

Το	 έργο	 αφορά	 σε	 μελέτη,	 προμήθεια,	 κατασκευή	 και	 θέση	 σε	 λειτουργία	 σταθμού	 παραγωγής	 ηλεκτρικής	

ενέργειας	συνδυασμένου	κύκλου	με	καύσιμο	φυσικό	αέριο,	συνολικής	ισχύος	1.642,6	MW	σε	τοπικές	συνθήκες.	

Η	συνολική	αξία	του	συμβολαίου	είναι	$1,050	εκατ	και	το	χρονοδιάγραμμα	του	έργου	είναι	32	μήνες.

Τον	 Σεπτέμβριο,	 ανακοίνωσε	 την	 επιτυχή	 ολοκλήρωση	 του	 έργου	 κατασκευής	 σταθμού	 ηλεκτροπαραγωγής	

συνδυασμένου	 κύκλου	 με	 συνολική	 ισχύ	 870	 MW,	 του	 αυστριακού	 ενεργειακού	 ομίλου	 OMV,	 στη	 Σαμψούντα	

της	 Τουρκίας.	 Το	 αντικείμενο	 εργασιών	 της	METKA	κάλυψε	όλο	 το	 εύρος	 των	 εργασιών	μελέτης,	 προμήθειας	

εξοπλισμού	και	κατασκευής	του	σταθμού,	που	αποτελείται	από	δύο	μονάδες	συνδυασμένου	κύκλου	επί	ενός	άξονα	

(2	x	109FB),	τεχνολογίας	General	Electric.	Στην	εγκατάσταση	έχει	γίνει	πρόβλεψη	χώρων	για	επέκταση	και	έχουν	

εγκατασταθεί	οι	υποδομές	που	επιτρέπουν	την	τοποθέτηση	τρίτης	μονάδας	στο	μέλλον.	

Ο	σταθμός	ηλεκτροπαραγωγής	διαθέτει	σύστημα	άμεσης	ψύξης	με	κυκλώματα	θαλάσσιου	ύδατος	το	οποίο	αντλείται	

από	τον	Εύξεινο	Πόντο.	Τα	σχετικά	έργα	ψύξης	και	τα	αντίστοιχα	θαλάσσια	έργα,	που	επίσης	ολοκληρώθηκαν	με	

επιτυχία	από	την	ΜΕΤΚΑ,	αποτέλεσαν	το	πλέον	απαιτητικό	τμήμα	του	έργου.
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Απόρροια	 της	 επιτυχημένης	 ολοκλήρωσης	 του	 έργου,	 είναι	 η	 επίλυση	 των	 εκκρεμών	 ζητημάτων	 από	 τα	

συμβαλλόμενα	 μέρη	 και	 η	 έκδοση	 και	 υπογραφή	 του	 	 πιστοποιητικού	 προσωρινής	 παραλαβής	 του	 σταθμού	

παραγωγής.	

Τον	 Αύγουστο,	 η	 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	 Α.Ε.	 –	 ΟΜΙΛΟΣ	 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ	 ολοκλήρωσε	 την	 αναχρηματοδότηση	 των	

υφιστάμενων	 δανειακών	 υποχρεώσεων	 της	 Εταιρείας,	 συνολικού	 ποσού	 ύψους	 €243	 εκατ.	 για	 3	 χρόνια,	 με	

δυνατότητα	επέκτασης	για		2	ακόμα	χρόνια	(σύνολο	5	χρόνια).	

Τον	Σεπτέμβριο	η	θυγατρική	εταιρεία	του	Ομίλου,	PROTERGIA	ΑΝΏΝΥΜΗ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΠΑΡΑΓΏΓΗΣ	ΚΑΙ	ΕΜΠΟΡΙΑΣ	

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,	 υπέβαλλε	αίτημα	 για	 την	ανάκληση	 της	υπ’	 αρ.	Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/4/10202/01-06-2001	

άδειας	παραγωγής	ηλεκτρικής	ενέργειας	για	το	σταθμό	ηλεκτροπαραγωγής	συνδυασμένου	κύκλου,	με	καύσιμο	

φυσικό	αέριο,	ισχύος	436,6	MW,	στην	Α’	ΒΙ.ΠΕ.	Βόλου.	

Τον	Νοέμβριο	 ολοκληρώθηκε	 η	 διαδικασία	 διαιτησίας	 για	 τη	 σύμβαση	προμήθειας	 ηλεκτρικής	 ενέργειας	 της	

θυγατρικής	εταιρείας	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	Α.Ε.	από	τη	ΔΕΗ	Α.Ε.	Η	απόφαση	Δ1/2013	που	εξέδωσε	η	Μόνιμη	Διαιτησία	

υπό	τη	Ρυθμιστική	Αρχή	Ενέργειας	(ΡΑΕ)	και	επιδόθηκε	στην	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	με	δικαστικό	επιμελητή,	ορίζει	ότι	

«Η	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	θα	προμηθεύεται	ηλεκτρική	ενέργεια	από	τη	ΔΕΗ	και	η	ΔΕΗ	θα	προμηθεύει	ηλεκτρική	ενέργεια	

την	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	για	χρονικό	διάστημα	ίσο	προς	8.760	ώρες	ετησίως	και	έναντι	του	τιμήματος	των	40,7€/MWh,	

στο	 οποίο	 περιλαμβάνονται	 το	 σταθερό	 και	 μεταβλητό	 κόστος	 ενέργειας,	 οι	 Χρεώσεις	 Χρήσης	 Συστήματος,	

Επικουρικών	Υπηρεσιών,	ΥΚΏ,	και	οι	επιβαρύνσεις	για	τα	ανταποδοτικά	τέλη	υπέρ	ΡΑΕ	και	ΔΕΣΜΗΕ/ΛΑΓΗΕ,	ενώ	

δεν	περιλαμβάνονται	οι	χρεώσεις	του	Ειδικού	Τέλους	ΑΠΕ/ΕΤΜΕΑΡ,	καθώς	και	ο	Ειδικός	Φόρος	Κατανάλωσης	

ηλεκτρικής	ενέργειας,	το	ΔΕΤΕ	και	τυχόν	επιβαλλόμενες	λοιπές	φορολογικές	επιβαρύνσεις».	Η	απόφαση	αφορά	

στο	διάστημα	από	1ης	Ιουλίου	2010	μέχρι	και	τις	31	Δεκεμβρίου	2013.

Σε	συνέχεια	της	ως	άνω	διαιτητικής	απόφασης,	την	οποία	και	τα	δύο	μέρη	δεσμεύθηκαν	εκ	των	προτέρων	ότι	θα	

αποδεχθούν,	η	ΔΕΗ	και	η	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	θα	τακτοποιήσουν	οικονομικά	και	λογιστικά	τον	μεταξύ	τους	λογαριασμό,	

αναδρομικά	 από	 1/7/2010,	 σύμφωνα	 με	 τις	 επιταγές	 της	 διαιτητικής	 απόφασης.	Η	 προκύπτουσα	 διαφορά	 για	

την	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	Α.Ε.	και	τον	Όμιλο	αποτυπώθηκε		στις	ενδιάμεσες	οικονομικές	καταστάσεις	της	περιόδου	1η	

Ιανουαρίου	-	30	Σεπτεμβρίου	2013.

Συγκεκριμένα:

(i)	 Οι	 επιπτώσεις	 με	 αναδρομική	 ισχύ	 της	 Απόφασης	 στα	 οικονομικά	 αποτελέσματα	 της	 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	 ΑΕ	

υπολογίζονται	στο	ποσό	των	€35,2	εκ.	για	την	περίοδο	από	01.07.2010	έως	30.06.2013,	εκ	των	οποίων,	το	ποσό	

των	€29,0	εκ.	αφορά	στην	περίοδο	01.07.2010	έως	31.12.2012	και	το	ποσό	των	€6,2	εκ.	αφορά	στην	περίοδο	

από	01.01.2013	έως	30.06.2013.

(ii)	 Η	ΔΕΗ	συνεπεία	 των	«έναντι»	καταβολών	που	πραγματοποιούσε	η	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	Α.Ε	για	 την	περίοδο	από	

01.07.2010	έως	30.09.2013	όφειλε	το	ποσό	των	€32,15	εκ.

(iii)	Η	οικονομική	 	 τακτοποίηση	 του	υπολοίπου	 της	ΔΕΗ	έναντι	 της	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	Α.Ε.	 δυνάμει	 της	Απόφασης	

και	το	οποίο	αφορά	στην	περίοδο	από	01.07.2010	έως	και	30.09.2013	θα	πραγματοποιήθηκε	στα	πλαίσια	της	

συνεχιζόμενης	προμήθειας	ηλεκτρικής	ενέργειας	της	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	ΑΕ	από	τη	ΔΕΗ.

Με	 απόφαση	 από	 τις	 21/11/2013	 έκτακτης	 Γενικής	 Συνέλευσης	 των	 μετόχων	 της	 θυγατρικής	 εταιρείας	

«PROTERGIA	 ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	 ΑΓΙΟΥ	 ΝΙΚΟΛΑΟΥ	 ΑΝΏΝΥΜΗ	 ΕΤΑΙΡΕΙΑ	 ΠΑΡΑΓΏΓΗΣ	 ΚΑΙ	 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»,	αποφασίσθηκε	η	απορρόφηση	 του	κλάδου	παραγωγής	ηλεκτρικής	ενέργειας	από	

εν	 λειτουργία	 εργοστάσια	με	 καύσιμο	φυσικό	αέριο	 της	 θυγατρικής	 εταιρείας	 του	Ομίλου	Μυτιληναίος	με	 την	

επωνυμία	«PROTERGIA	ΑΝΏΝΥΜΗ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΠΑΡΑΓΏΓΗΣ	ΚΑΙ	ΕΜΠΟΡΙΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»	σύμφωνα	

με	τις	διατάξεις	του	Ν.2190/1920	και	τα	άρθρα	1-5	του	Ν.2166/1993.
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Η	ανωτέρω	απόσχιση	και	εισφορά	Κλάδου	εγκρίθηκε	βάσει	της	υπ’αριθμόν	24018/13-06/12/2013	σχετ.	22999/13	

Απόφαση	του	Αντιπεριφερειάρχου	Π.Ε.	Βορείου	Τομέα	Αθηνών	(ΑΔΑ	ΒΛΓΠ7Λ7-Ζ31).

Επίσης,	 τον	 μήνα	 Νοέμβριο	 οι	 θυγατρικές	 εταιρείες	 του	 Ομίλου,	 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	 Α.Ε	 και	 PROTERGIA	

ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	 ΑΓΙΟΥ	 ΝΙΚΟΛΑΟΥ	 ΑΝΏΝΥΜΗ	 ΕΤΑΙΡΕΙΑ	 ΠΑΡΑΓΏΓΗΣ	 ΚΑΙ	 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ	

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	 (100%	 θυγατρική	 του	 Ομίλου	 	 PROTERGIA	 ΑΝΏΝΥΜΗ	 ΕΤΑΙΡΕΙΑ	 ΠΑΡΑΓΏΓΗΣ	 ΚΑΙ	 ΕΜΠΟΡΙΑΣ	

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ	 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ),	 εξέδωσαν	 κοινοπρακτικά	 ομολογιακά	 δάνεια	 ύψους	 €145	 εκατ	 	 και	 €104	 εκατ	

αντίστοιχα,	 μέσω	 των	 οποίων	 πραγματοποίησαν	 αναδιάρθρωση	 υφιστάμενου	 δανεισμού.	 Η	 διάρκεια	 των	

ανωτέρω	ομολογιακών	δανείων	είναι	3	έτη,	με	δυνατότητα	επέκτασης	για	2	ακόμα	έτη,	ήτοι	συνολικά	έως	5	έτη.	

Η	 «PROTERGIA	 ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	 ΑΓΙΟΥ	ΝΙΚΟΛΑΟΥ	 ΑΝΏΝΥΜΗ	 ΕΤΑΙΡΕΙΑ	 ΠΑΡΑΓΏΓΗΣ	 ΚΑΙ	 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ	 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»	 αναδέχθηκε	 λόγω	 απόσχισης	 με	 εισφορά	 προς	 αυτή	 τον	 κλάδο	 που	 αφορά	 στην	

παραγωγή	ενέργειας	από	το	σταθμό	ηλεκτροπαραγωγής	της	«PROTERGIA	ΑΝΏΝΥΜΗ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΠΑΡΑΓΏΓΗΣ	ΚΑΙ	

ΕΜΠΟΡΙΑΣ	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ	ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»	με	ημερομηνία	κατάρτισης	λογιστικής	κατάστασης	μετασχηματισμού	την	

31.08.2013.

Η	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	Α.Ε.	–	Όμιλος	Επιχειρήσεων	,	την	18.10.2013,	σύμφωνα	με	την	από	17.10.2013	απόφαση	του	

Διοικητικού	Συμβουλίου	της,	προέβη	στην	πώληση	4.972.383	ιδίων	μετοχών	στην	τιμή	των	5,13	ευρώ	ανά	μετοχή	

έναντι	 συνολικού	 τιμήματος	€25.508.325.	Κατόπιν	 της	 συγκεκριμένης	 συναλλαγής	 η	 Εταιρεία	 δεν	 είναι	 πλέον	

κάτοχος	ιδίων	μετοχών.	

Το	σύνολο	των	ιδίων	μετοχών	αποκτήθηκε	από	την	εταιρεία	Fairfax	Financial	Holdings	Limited,	ενισχύοντας	έτσι	

σημαντικά	τη	συνεργασία	της	με	τον	Όμιλο	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.	Από	τις	18	Οκτωβρίου	2013,	το	ποσοστό	που	κατέχει	η	

Fairfax	στον	Όμιλο	ανέρχεται	σε	5,02	%	,	καθιστώντας	την	τον	τρίτο	μεγαλύτερο	μέτοχο	του	Ομίλου.

Τέλος,	στις	20.11.2013	η	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	Α.Ε.	–	Όμιλος	Επιχειρήσεων	ανακοίνωσε	την	επιτυχή	ολοκλήρωση	της	

πώλησης	3.217.288	μετοχών	της	θυγατρικής	της	εταιρείας	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ	ΕΛΛΑΔΟΣ	ΑΕ	-	ΜΕΤΚΑ	Α.Ε.	

για	το	συνολικό	ποσό	των	€40,2	εκατ.,	μέσω	ταχείας	διαδικασίας	βιβλίου	προσφορών	με	ιδιωτική	τοποθέτηση	σε	

θεσμικούς	επενδυτές.	Κατόπιν	της	ολοκλήρωσης	της	πώλησης,	η	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	Α.Ε.	διατηρεί	ποσοστό	50,0%	+	

1	Μετοχή	του	μετοχικού	κεφαλαίου	της	ΜΕΤΚΑ.

3.12 Χρηματοοικονομικά μέσα

Χρηματοοικονομικό	μέσο	είναι	κάθε	σύμβαση	που	δημιουργεί	ένα	χρηματοοικονομικό	στοιχείο	ενεργητικού	σε	

μία	επιχείρηση	και	μια	χρηματοοικονομική	υποχρέωση	ή	ένα	συμμετοχικό	τίτλο	σε	μια	άλλη	επιχείρηση.	

Τα	χρηματοοικονομικά	μέσα	του	Ομίλου	ταξινομούνται	στις	παρακάτω	κατηγορίες	με	βάση	την	ουσία	της	σύμβασης	

και	το	σκοπό	για	τον	οποίο	αποκτήθηκαν.

i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης 
αποτελεσμάτων χρήσης
Πρόκειται	 για	 χρηματοοικονομικά	 στοιχεία	 ενεργητικού,	 που	 ικανοποιούν	 οποιαδήποτε	 από	 τις	 παρακάτω	

προϋποθέσεις:

• Χρηματοοικονομικά	 στοιχεία	 ενεργητικού	 που	 κατέχονται	 για	 εμπορικούς	 σκοπούς	 (συμπεριλαμβάνονται	 τα	

παράγωγα,	εκτός	από	εκείνα	που	είναι	καθορισμένα	και	αποτελεσματικά	μέσα	αντιστάθμισης,	αυτά	που	απο-

κτώνται	ή	δημιουργούνται	με	σκοπό	την	πώληση	ή	την	επαναγορά	και	τέλος	αυτά	που	αποτελούν	μέρος	ενός	

χαρτοφυλακίου	από	αναγνωρισμένα	χρηματοοικονομικά	μέσα).
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• Κατά	την	αρχική	αναγνώριση	ορίζεται	από	την	επιχείρηση	ως	στοιχείο	που	αποτιμάται	στην	εύλογη	αξία,	με	

αναγνώριση	των	μεταβολών	στην	Κατάσταση	Αποτελεσμάτων	Χρήσης.

Στον	Ισολογισμό	του	Ομίλου	οι	συναλλαγές	και	η	αποτίμηση	σε	εύλογες	αξίες	των	παραγώγων	απεικονίζονται	σε	

ξεχωριστά	κονδύλια	του	Ενεργητικού	και	των	Υποχρεώσεων	με	τίτλο	«Παράγωγα	Χρηματοοικονομικά	Στοιχεία».	

Οι	μεταβολές	στην	εύλογη	αξία	των	παραγώγων	καταχωρούνται	στην	κατάσταση	αποτελεσμάτων	χρήσης.

 

ii) Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνουν	 μη	 παράγωγα	 χρηματοοικονομικά	 στοιχεία	 ενεργητικού	 με	 σταθερές	 ή	 προσδιορισμένες	

πληρωμές,	τα	οποία	δεν	διαπραγματεύονται	σε	ενεργές	αγορές.	Στην	κατηγορία	αυτή	(Δάνεια	και	Απαιτήσεις)	δεν	

περιλαμβάνονται		

α)	απαιτήσεις	από	προκαταβολές	για	αγορά	αγαθών	ή	υπηρεσιών,	

β)	απαιτήσεις	που	έχουν	να	κάνουν	με	δοσοληψίες	φόρων,	οι	οποίες	έχουν	επιβληθεί	νομοθετικά	από	το	κράτος,	

γ)	οτιδήποτε	δεν	καλύπτεται	από	σύμβαση	ώστε	να	δίνει	δικαίωμα	στην	επιχείρηση	για	λήψη	μετρητών	ή	άλλων	

χρηματοοικονομικών	παγίων	στοιχείων.	

Τα	Δάνεια	και	οι	απαιτήσεις	περιλαμβάνονται	στο	κυκλοφορούν	ενεργητικό,	εκτός	από	εκείνα	με	λήξεις	μεγαλύτερες	

των	12	μηνών	από	την	ημερομηνία	ισολογισμού.	Τα	τελευταία	συμπεριλαμβάνονται	στα	μη	κυκλοφορούντα	στοιχεία	

του	ενεργητικού.

iii) Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη
Περιλαμβάνει	μη	παράγωγα	χρηματοοικονομικά	περιουσιακά	στοιχεία	με	πάγιες	η	προσδιορισμένες	πληρωμές	

και	συγκεκριμένη	λήξη	και	τα	οποία	ο	Όμιλος	έχει	την	πρόθεση	και	την	δυνατότητα	να	τα	διακρατήσει	ως	την	λήξη	

τους.

Ο	Όμιλος	δεν	κατείχε	επενδύσεις	αυτής	της	κατηγορίας.

iv) Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
Περιλαμβάνει	μη	παράγωγα	χρηματοοικονομικά	περιουσιακά	στοιχεία	τα	οποία	είτε	προσδιορίζονται	σε	αυτήν	την	

κατηγορία,	είτε	δεν	μπορούν	να	ενταχθούν	σε	κάποια	από	τις	ανωτέρω.

Στη	συνέχεια,	τα	διαθέσιμα	προς	πώληση	χρηματοοικονομικά	περιουσιακά	στοιχεία	αποτιμώνται	στην	εύλογη	αξία	

τους	και	τα	σχετικά	κέρδη	ή	ζημιές	καταχωρούνται	σε	αποθεματικό	των	ιδίων	κεφαλαίων	μέχρι	τα	στοιχεία	αυτά	

πωληθούν	ή	χαρακτηρισθούν	ως	απομειωμένα.

Κατά	την	πώληση	ή	όταν	χαρακτηρισθούν	ως	απομειωμένα,	τα	κέρδη	ή	οι	ζημιές	μεταφέρονται	στα	αποτελέσματα.	

Ζημιές	απομείωσης	που	έχουν	αναγνωρισθεί	στα	αποτελέσματα	δεν	αντιστρέφονται	μέσω	αποτελεσμάτων.

Οι	αγορές	και	οι	πωλήσεις	των	επενδύσεων	αναγνωρίζονται	κατά	την	ημερομηνία	της	συναλλαγής	που	είναι	και	η	

ημερομηνία	που	ο	Όμιλος	δεσμεύεται	να	αγοράσει	ή	να	πωλήσει	το	στοιχείο.	Οι	επενδύσεις	αρχικά	αναγνωρίζονται	

στην	εύλογη	αξία	τους	πλέον	των	άμεσα	επιρριπτέων	στη	συναλλαγή	δαπανών,	με	εξαίρεση	όσον	αφορά	τις	άμεσα	

επιρριπτέες	στη	συναλλαγή	δαπάνες,	για	τα	στοιχεία	εκείνα	που	αποτιμώνται	στην	εύλογη	αξία	τους	με	μεταβολές	

στα	αποτελέσματα.	Οι	επενδύσεις	διαγράφονται	όταν	το	δικαίωμα	στις	ταμειακές	ροές	από	τις	επενδύσεις	λήγει	ή	

μεταβιβάζεται	και	ο	Όμιλος	έχει	μεταβιβάσει	ουσιωδώς	όλους	τους	κινδύνους	και	τις	ανταμοιβές	που	συνεπάγεται	

η	ιδιοκτησία.

Τα	 δάνεια	 και	 οι	 απαιτήσεις	 αναγνωρίζονται	 στο	 αναπόσβεστο	 κόστος	 βάσει	 της	 μεθόδου	 του	 πραγματικού	

επιτοκίου.

Τα	πραγματοποιημένα	και	μη	πραγματοποιημένα	κέρδη	ή	ζημίες	που	προκύπτουν	από	τις	μεταβολές	της	εύλογης	
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αξίας	 των	 χρηματοοικονομικών	στοιχείων	 ενεργητικού	αποτιμώμενα	στην	 εύλογη	αξία	 τους	με	μεταβολές	στα	

αποτελέσματα,	αναγνωρίζονται	στα	αποτελέσματα	την	περίοδο	που	προκύπτουν.

Οι	 εύλογες	 αξίες	 των	 χρηματοοικονομικών	 στοιχείων	 ενεργητικού	 που	 είναι	 διαπραγματεύσιμα	 σε	 ενεργείς	

αγορές	προσδιορίζονται	από	τις	τρέχουσες	τιμές	κλεισίματος.	Για	τα	μη	διαπραγματεύσιμα	στοιχεία	οι	εύλογες	

αξίες	προσδιορίζονται	με	την	χρήση	τεχνικών	αποτίμησης	όπως	ανάλυση	πρόσφατων	συναλλαγών,	συγκρίσιμων	

στοιχείων	που	διαπραγματεύονται	και	προεξόφληση	ταμειακών	ροών.	Οι	μη	διαπραγματεύσιμοι	σε	ενεργό	αγορά	

συμμετοχικοί	τίτλοι	που	έχουν	ταξινομηθεί	στην	κατηγορία	Διαθέσιμα	προς	πώληση	χρηματοοικονομικά	στοιχεία	

και	των	οποίων	η	εύλογη	αξία	δεν	είναι	δυνατόν	να	προσδιοριστεί	με	αξιοπιστία	αποτιμώνται	στο	κόστος	κτήσης	

τους.

  

Σε	κάθε	ημερομηνία	 ισολογισμού	ο	 Όμιλος	 εκτιμά	αν	 υπάρχουν	αντικειμενικές	 ενδείξεις	που	 να	οδηγούν	στο	

συμπέρασμα	ότι	τα	χρηματοοικονομικά	στοιχεία	του	ενεργητικού	έχουν	υποστεί	απομείωση.	Για	μετοχές	εταιρειών	

που	 έχουν	 ταξινομηθεί	 ως	 χρηματοοικονομικά	 στοιχεία	 διαθέσιμα	 προς	 πώληση,	 τέτοια	 ένδειξη	 συνιστά	 η	

σημαντική	 ή	 παρατεταμένη	 μείωση	 της	 εύλογης	 αξίας	 σε	 σχέση	 με	 το	 κόστος	 κτήσεως.	 Αν	 στοιχειοθετείται	

απομείωση,	η	σωρευμένη	στα	ίδια	κεφάλαια	ζημιά	που	είναι	η	διαφορά	μεταξύ	κόστους	κτήσεως	και	εύλογης	

αξίας,	μεταφέρεται	στα	αποτελέσματα.	

3.13 Αποθέματα 

Την	 ημερομηνία	 του	 ισολογισμού,	 τα	 αποθέματα	 αποτιμώνται	 στο	 χαμηλότερο	 του	 κόστους	 ή	 την	 καθαρή	

ρευστοποιήσιμη	αξία.	Η	καθαρή	ρευστοποιήσιμη	αξία	είναι	η	εκτιμημένη	τιμή	πώλησης	στην	συνηθισμένη	πορεία	

των	 εργασιών	 της	 επιχείρησης	 μείον	 οποιαδήποτε	 σχετικά	 έξοδα	 πώλησης.	 Το	 κόστος	 των	 αποθεμάτων	 δεν	

περιλαμβάνει	χρηματοοικονομικά	έξοδα.	

3.14 Εμπορικές απαιτήσεις

Οι	 απαιτήσεις	 από	πελάτες	 καταχωρούνται	 αρχικά	 στην	 εύλογη	 αξία	 τους	 και	 μεταγενέστερα	 αποτιμώνται	 στο	

αναπόσβεστο	 κόστος	 χρησιμοποιώντας	 την	 μέθοδο	 του	 αποτελεσματικού	 επιτοκίου,	 μείον	 την	 πρόβλεψη	 για	

μείωση	της	αξίας	τους.	Στην	περίπτωση	που	η	αναπόσβεστη	αξία	ή	το	κόστος	ενός	χρηματοοικονομικού	στοιχείου	

υπερβαίνει	την	παρούσα	αξία,	τότε	το	στοιχείο	αυτό	αποτιμάται	στο	ανακτήσιμο	ποσό	αυτού,	δηλαδή	στη	παρούσα	

αξία	 των	μελλοντικών	ροών	 του	περιουσιακού	στοιχείου,	η	οποία	υπολογίζεται	με	βάση	 το	πραγματικό	αρχικό	

επιτόκιο.	Η	σχετική	ζημία	μεταφέρεται	απευθείας	στα	αποτελέσματα	χρήσης.	Οι	ζημιές	απομείωσης,	δηλαδή	όταν	

υπάρχει	αντικειμενική	ένδειξη	ότι	ο	Όμιλος	δεν	είναι	σε	θέση	να	εισπράξει	όλα	τα	ποσά	που	οφείλονται	με	βάση	

τους	συμβατικούς	όρους,	αναγνωρίζονται	στα	αποτελέσματα.	

3.15 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων

Τα	διαθέσιμα	και	ισοδύναμα	διαθεσίμων	περιλαμβάνουν	τα	μετρητά	στην	τράπεζα	και	στο	ταμείο	καθώς	επίσης	και	

τις	βραχυπρόθεσμες	επενδύσεις	υψηλής	ρευστότητας	όπως	τα	προϊόντα	της	αγοράς	χρήματος	και	οι	τραπεζικές	

καταθέσεις.	Τα	προϊόντα	της	αγοράς	χρήματος	είναι	χρηματοοικονομικά	περιουσιακά	στοιχεία	που	αποτιμώνται	

στην	εύλογη	αξία	μέσω	της	κατάστασης	αποτελεσμάτων.



Ε
τή

σι
α 

οι
κο

νο
μι

κή
 έ

κθ
εσ

η 
τη

ς 
χρ

ήσ
ης

 α
πό

 1
η 

Ια
νο

υα
ρί

ου
 έ

ω
ς 

31
η 

Δ
εκ

εμ
βρ

ίο
υ 

20
13

101

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	πώληση”	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	επιχειρήσεως	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	θυγατρικών	εταιρειών	του	Ομίλου	(οι	

οποίες	δεν	αφορούν	μετοχές	της	μητρικής	εταιρείας)	αντιμετωπίζονται	στον	Όμιλο	ως	διαθέσιμα	προς	πώληση	

περιουσιακά	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	τρόπο,	στα	ίδια	κεφάλαια.

Οι	 τρέχοντες	φόροι	 εισοδήματος	περιλαμβάνουν	 τις	βραχυπρόθεσμες	υποχρεώσεις	ή	και	απαιτήσεις	προς	 τις	

δημοσιονομικές	 αρχές	 που	 σχετίζονται	 με	 τους	 πληρωτέους	 φόρους	 επί	 του	 φορολογητέου	 εισοδήματος	 της	

περιόδου	και	οι	τυχόν	πρόσθετοι	φόροι	εισοδήματος	που	αφορούν	προηγούμενες	χρήσεις.

Οι	τρέχοντες	φόροι	επιμετρώνται	σύμφωνα	με	τους	φορολογικούς	συντελεστές	και	τους	φορολογικούς	νόμους	

που	εφαρμόζονται	στις	διαχειριστικές	περιόδους	με	τις	οποίες	σχετίζονται,	βασιζόμενα	στο	φορολογητέο	κέρδος	

για	 το	 έτος.	 Όλες	 οι	 αλλαγές	 στα	 βραχυπρόθεσμα	 φορολογικά	 στοιχεία	 του	 ενεργητικού	 ή	 τις	 υποχρεώσεις	

αναγνωρίζονται	σαν	μέρος	των	φορολογικών	εξόδων	στην	κατάσταση	αποτελεσμάτων	χρήσης.
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Ο	αναβαλλόμενος	φόρος	 εισοδήματος	προσδιορίζεται	 με	 την	μέθοδο	 της	υποχρέωσης	που	προκύπτει	 από	 τις	

προσωρινές	διαφορές	μεταξύ	της	λογιστικής	αξίας	και	της	φορολογικής	βάσης	των	στοιχείων	του	ενεργητικού	και	

των	υποχρεώσεων.	Αναβαλλόμενος	φόρος	εισοδήματος	δεν	λογίζεται	εάν	προκύπτει	από	την	αρχική	αναγνώριση	

στοιχείου	 ενεργητικού	 ή	 παθητικού	 σε	 συναλλαγή,	 εκτός	 επιχειρηματικής	 συνένωσης,	 η	 οποία	 όταν	 έγινε	 η	

συναλλαγή	δεν	επηρέασε	ούτε	το	λογιστικό	ούτε	το	φορολογικό	κέρδος	ή	ζημία.

Οι	αναβαλλόμενες	φορολογικές	απαιτήσεις	και	υποχρεώσεις	αποτιμώνται	με	βάση	τους	φορολογικούς	συντελεστές	

που	 αναμένεται	 να	 εφαρμοστούν	 στην	 περίοδο	 κατά	 την	 οποία	 θα	 διακανονιστεί	 η	 απαίτηση	 ή	 η	 υποχρέωση,	

λαμβάνοντας	 υπόψη	 τους	 φορολογικούς	 συντελεστές	 (και	 φορολογικούς	 νόμους)	 που	 έχουν	 τεθεί	 σε	 ισχύ	 ή	

ουσιαστικά	ισχύουν	μέχρι	την	ημερομηνία	του	Ισολογισμού.	Σε	περίπτωση	αδυναμίας	σαφούς	προσδιορισμού	του	

χρόνου	αναστροφής	 των	προσωρινών	διαφορών	εφαρμόζεται	ο	φορολογικός	συντελεστής	που	 ισχύει	κατά	 την	

επόμενη	της	ημερομηνίας	του	ισολογισμού	χρήση.

Οι	αναβαλλόμενες	φορολογικές	απαιτήσεις	αναγνωρίζονται	κατά	την	έκταση	στην	οποία	θα	υπάρξει	μελλοντικό	

φορολογητέο	 κέρδος	 για	 την	 χρησιμοποίηση	 της	 προσωρινής	 διαφοράς	 που	 δημιουργεί	 την	 αναβαλλόμενη	

φορολογική	απαίτηση.

Ο	 αναβαλλόμενος	 φόρος	 εισοδήματος	 αναγνωρίζεται	 για	 τις	 προσωρινές	 διαφορές	 που	 προκύπτουν	 από	

επενδύσεις	σε	θυγατρικές	και	συνδεδεμένες	επιχειρήσεις,	με	εξαίρεση	 την	περίπτωση	που	η	αναστροφή	 των	

προσωρινών	διαφορών	ελέγχεται	από	τον	Όμιλο	και	είναι	πιθανό	ότι	οι	προσωρινές	διαφορές	δεν	θα	αναστραφούν	

στο	προβλεπτό	μέλλον.

Οι	περισσότερες	αλλαγές	στις		αναβαλλόμενες	φορολογικές	απαιτήσεις	ή	υποχρεώσεις	αναγνωρίζονται	σαν	ένα	

κομμάτι	των	φορολογικών	εξόδων	στην	κατάσταση	αποτελεσμάτων	χρήσης.	Μόνο	αυτές	οι	μεταβολές	στα	στοιχεία	

του	ενεργητικού	ή	τις	υποχρεώσεις	που	επηρεάζουν	τις	προσωρινές	διαφορές	αναγνωρίζονται	κατευθείαν	στα	

ίδια	κεφάλαια	του	Ομίλου,	όπως	η	επανεκτίμηση	της	αξίας	της	ακίνητης	περιουσίας,	έχουν	ως	αποτέλεσμα	την	

σχετική	αλλαγή	στις		αναβαλλόμενες	φορολογικές	απαιτήσεις	ή	υποχρεώσεις	να	χρεώνεται	έναντι	του	σχετικού	

λογαριασμού	της	καθαρής	θέσης.

3.19 Παροχές στο προσωπικό

Βραχυπρόθεσμες παροχές:	Οι	βραχυπρόθεσμες	παροχές	προς	 τους	εργαζομένους	 (εκτός	από	παροχές	λήξης	

της	 εργασιακής	 σχέσης)	 σε	 χρήμα	 και	 σε	 είδος	 αναγνωρίζονται	 ως	 έξοδο	 όταν	 καθίστανται	 δεδουλευμένες.	

Τυχόν	 ανεξόφλητο	ποσό	καταχωρείται	ως	 υποχρέωση,	 ενώ	σε	περίπτωση	που	 το	 ποσό	που	ήδη	καταβλήθηκε	

υπερβαίνει	το	ποσό	των	παροχών,	η	επιχείρηση	αναγνωρίζει	το	υπερβάλλον	ποσό	ως	στοιχείο	του	ενεργητικού	της	

(προπληρωθέν	έξοδο)	μόνο	κατά	την	έκταση	που	η	προπληρωμή	θα	οδηγήσει	σε	μείωση	μελλοντικών	πληρωμών	

ή	σε	επιστροφή.

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία:	 Οι	 παροχές	 μετά	 την	 λήξη	 της	 απασχόλησης	 περιλαμβάνουν	

συντάξεις	ή	άλλες	παροχές	(ασφάλειες	ζωής	και	ιατρική	περίθαλψη)	που	παρέχει	η	επιχείρηση	μετά	την	λήξη	

της	απασχόλησης,	ως	αντάλλαγμα	της	υπηρεσίας	των	εργαζομένων.	Συνεπώς	περιλαμβάνουν	τόσο	προγράμματα	

καθορισμένων	 εισφορών	 όσο	 και	 προγράμματα	 καθορισμένων	 παροχών.	 Το	 δεδουλευμένο	 κόστος	 των	

προγραμμάτων	καθορισμένων	εισφορών	καταχωρείται	ως	έξοδο	στην	περίοδο	που	αφορά.

• Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών
Με	βάση	το	πρόγραμμα	καθορισμένων	εισφορών,	η	υποχρέωση	της	επιχείρησης	(νομική	ή	τεκμαρτή)	περιορίζε-
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ται	στο	ποσό	που	έχει	συμφωνηθεί	να	συνεισφέρει	στον	φορέα	(π.χ.	ταμείο)	που	διαχειρίζεται	τις	εισφορές	και	

χορηγεί	τις	παροχές.	Συνεπώς	το	ποσό	των	παροχών	που	θα	λάβει	ο	εργαζόμενος	προσδιορίζεται	από	το	ποσό	

που	καταβάλλει	η	επιχείρηση	(ή	και	ο	εργαζόμενος)	και	από	τις	καταβληθείσες	επενδύσεις	των	εισφορών	αυτών. 

Η	πληρωτέα	εισφορά	από	την	επιχείρηση	σε	ένα	πρόγραμμα	καθορισμένων	εισφορών,	αναγνωρίζεται	είτε	ως	

μία	υποχρέωση	μετά	και	την	αφαίρεση	της	εισφοράς	που	καταβλήθηκε,	είτε	ως	ένα	έξοδο.

• Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών
Η	υποχρέωση	που	καταχωρείται	στον	ισολογισμό	για	τα	προγράμματα	καθορισμένων	παροχών	αποτελεί	την	πα-

ρούσα	αξία	της	υποχρέωσης	για	την	καθορισμένη	παροχή	μείον	την	εύλογη	αξία	των	στοιχείων	του	ενεργητικού	

του	προγράμματος	(εάν	υπάρχουν)	και	τις	μεταβολές	που	προκύπτουν	από	οποιοδήποτε	αναλογιστικό	κέρδος	

ή	ζημία	και	το	κόστος	της	προϋπηρεσίας.	Η	δέσμευση	της	καθορισμένης	παροχής	υπολογίζεται	ετησίως	από	

ανεξάρτητο	αναλογιστή	με	 την	χρήση	 της	μεθόδου	 της	προβεβλημένης	πιστωτικής	μονάδος	 (projected	unit	

credit	method).	Για	την	προεξόφληση	χρησιμοποιείται	το	επιτόκιο	των	μακροπροθέσμων	ομολόγων	του	Ελλη-

νικού	Δημοσίου.

Τα	αναλογιστικά	κέρδη	και	οι	ζημίες	είναι	στοιχεία	της	υποχρέωσης	της	παροχής	της	επιχείρησης,	όσο	και	

του	εξόδου	το	οποίο	θα	αναγνωριστεί	στα	αποτελέσματα.	Αυτά	που	προκύπτουν	από	τις	προσαρμογές	με	βάση	

τα	ιστορικά	δεδομένα	και	είναι	πάνω	ή	κάτω	από	το	περιθώριο	του	10%	της	σωρευμένης	υποχρέωσης,	κατα-

χωρούνται	στα	αποτελέσματα	μέσα	στον	αναμενόμενο	μέσο	ασφαλιστικό	χρόνο	των	συμμετεχόντων	στο	πρό-

γραμμα.	Το	κόστος	προϋπηρεσίας	αναγνωρίζεται	άμεσα	στα	αποτελέσματα	με	εξαίρεση	 την	περίπτωση	που	

οι	μεταβολές	του	προγράμματος	εξαρτώνται	από	τον	εναπομένοντα	χρόνο	υπηρεσίας	των	εργαζομένων.	Στην	

περίπτωση	αυτή	το	κόστος	προϋπηρεσίας	καταχωρείται	στα	αποτελέσματα	με	την	σταθερή	μέθοδο	μέσα	στην	

περίοδο	ωρίμανσης.

Παροχές τερματισμού της απασχόλησης:	Οι	παροχές	λόγω	λήξης	της	εργασιακής	σχέσης	καταβάλλονται	όταν	

οι	 εργαζόμενοι	 αποχωρούν	 πριν	 την	 ημερομηνία	 συνταξιοδοτήσεως.	 Ο	 Όμιλος	 καταχωρεί	 αυτές	 τις	 παροχές	

όταν	δεσμεύεται,	είτε	όταν	 τερματίζει	 την	απασχόληση	υπαρχόντων	εργαζομένων	σύμφωνα	με	ένα	λεπτομερές	

πρόγραμμα	για	το	οποίο	δεν	υπάρχει	πιθανότητα	απόσυρσης,	είτε	όταν	προσφέρει	αυτές	τις	παροχές	ως	κίνητρο	

για	 εκούσια	 (εθελουσία)	 αποχώρηση.	 Όταν	 οι	 παροχές	 αυτές	 καθίστανται	 πληρωτέες	 σε	 περιόδους	 πέρα	 των	

δώδεκα	μηνών	από	ημερομηνία	του	Ισολογισμού,	τότε	θα	πρέπει	να	προεξοφλούνται	με	βάση	τις	αποδόσεις	των	

υψηλής	ποιότητας	εταιρικών	ομολόγων	ή	των	κρατικών	ομολόγων.

Στην	 περίπτωση	 μίας	 προσφοράς	 που	 γίνεται	 για	 να	 ενθαρρύνει	 την	 εθελουσία	 αποχώρηση,	 η	 αποτίμηση	 των	

παροχών	λήξης	της	εργασιακής	σχέσης	πρέπει	να	βασίζεται	στον	αριθμό	των	εργαζομένων	που	αναμένεται	να	

δεχτούν	την	προσφορά.

Στην	περίπτωση	τερματισμού	απασχόλησης	που	υπάρχει	αδυναμία	προσδιορισμού	των	εργαζομένων	που	θα	κάνουν	

χρήση	αυτών	των	παροχών,	δεν	γίνεται	λογιστικοποίηση	αλλά	γνωστοποίηση	αυτών	ως	ενδεχόμενη	υποχρέωση.

3.20 Επιχορηγήσεις

Ο	Όμιλος	αναγνωρίζει	τις	κρατικές	επιχορηγήσεις	οι	οποίες	ικανοποιούν	αθροιστικά	τα	εξής	κριτήρια:	α)	Υπάρχει	

τεκμαιρόμενη	βεβαιότητα	ότι	η	επιχείρηση	έχει	συμμορφωθεί	ή	πρόκειται	να	συμμορφωθεί	με	τους	όρους	της	

επιχορήγησης	και	β)	πιθανολογείται	ότι	το	ποσό	της	επιχορήγησης	θα	εισπραχθεί.	Οι	επιχορηγήσεις	καταχωρούνται	

στην	εύλογη	αξία	και	αναγνωρίζονται	με	τρόπο	συστηματικό	στα	έσοδα,	με	βάση	την	αρχή	του	συσχετισμού	των	

επιχορηγήσεων	με	τα	αντίστοιχα	κόστη	τα	οποία	και	επιχορηγούν.
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Οι	επιχορηγήσεις	που	αφορούν	στοιχεία	του	ενεργητικού	περιλαμβάνονται	στις	μακροπρόθεσμες	υποχρεώσεις	

ως	έσοδο	επόμενων	χρήσεων	και	αναγνωρίζονται	συστηματικά	και	ορθολογικά	στα	έσοδα	κατά	τη	διάρκεια	της	

ωφέλιμης	ζωής	του	παγίου	στοιχείου	του	ενεργητικού.

3.21 Προβλέψεις

Προβλέψεις	αναγνωρίζονται	όταν	ο	Όμιλος	έχει	παρούσες	νομικές	η	τεκμαιρόμενες	υποχρεώσεις	ως	αποτέλεσμα	

παρελθόντων	γεγονότων,	είναι	πιθανή	η	εκκαθάρισή	τους	μέσω	εκροών	πόρων	και	η	εκτίμηση	του	ακριβούς	ποσού	

της	υποχρέωσης	μπορεί	να	πραγματοποιηθεί	με	αξιοπιστία.	Οι	προβλέψεις	επισκοπούνται	κατά	την	ημερομηνία	

σύνταξης	κάθε	ισολογισμού	και	προσαρμόζονται	προκειμένου	να	αντανακλούν	την	παρούσα	αξία	της	δαπάνης	που	

αναμένεται	να	απαιτηθεί	για	τη	διευθέτηση	της	υποχρέωσης.	Οι	ενδεχόμενες	υποχρεώσεις	δεν	αναγνωρίζονται	στις	

οικονομικές	καταστάσεις	αλλά	γνωστοποιούνται,	εκτός	αν	η	πιθανότητα	εκροών	πόρων	οι	οποίοι	ενσωματώνουν	

οικονομικά	οφέλη	είναι	ελάχιστη.	Οι	ενδεχόμενες	απαιτήσεις	δεν	αναγνωρίζονται	στις	οικονομικές	καταστάσεις	

αλλά	γνωστοποιούνται	εφόσον	η	εισροή	οικονομικών	οφελών	είναι	πιθανή.

3.22 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων

Έσοδα:	 Τα	 έσοδα	 περιλαμβάνουν	 την	 εύλογη	 αξία	 εκτελεσθέντων	 έργων,	 πωλήσεων	 αγαθών	 και	 παροχής	
υπηρεσιών,	καθαρά	από	Φόρο	Προστιθέμενης	Αξίας,	εκπτώσεις	και	επιστροφές.		Τα	διεταιρικά	έσοδα	μέσα	στον	

Όμιλο	απαλείφονται	πλήρως.		Η	αναγνώριση	των	εσόδων	γίνεται	ως	εξής:

• Κατασκευαστικά Συμβόλαια Έργων:	Τα	έσοδα	από	την	εκτέλεση	κατασκευαστικών	συμβολαίων		λογίζονται	την	

περίοδο	που	κατασκευάζεται	το	έργο,	με	βάση	το	στάδιο	ολοκλήρωσης	του	

• Πωλήσεις αγαθών:	Οι	πωλήσεις	αγαθών	αναγνωρίζονται	όταν	ο	Όμιλος	παραδίδει	τα	αγαθά	στους	πελάτες,	τα	

αγαθά	γίνονται	αποδεκτά	από	αυτούς	και	η	είσπραξη	της	απαίτησης	είναι	εύλογα	εξασφαλισμένη.	

• Παροχή υπηρεσιών:	Τα	έσοδα	από	παροχή	υπηρεσιών	λογίζονται	την	περίοδο	που	παρέχονται	οι		υπηρεσίες,	με	

βάση	το	στάδιο	ολοκλήρωσης	της	παρεχόμενης	υπηρεσίας	σε	σχέση	με	το	σύνολο	των	παρεχόμενων	υπηρεσιών.

• Έσοδα από εκχωρηθέντα δικαιώματα χρήσης ενσώματων στοιχείων (αντισταθμιστικά οφέλη):	 Η	 εύλογη	

αξία	των	παραχωρηθέντων		δικαιωμάτων	αναγνωρίζεται	ως	έσοδο	επόμενων	χρήσεων	και	αποσβένεται	στον	

λογαριασμό	των	αποτελεσμάτων	της	χρήσης	ανάλογα	με	τον	ρυθμό	εκτέλεσης	των	συμβάσεων	για	τις	οποίες	

έχουν	εκχωρηθεί	ως	αντάλλαγμα.

• Έσοδα από τόκους:	Τα	έσοδα	από	τόκους	αναγνωρίζονται	βάσει	χρονικής	αναλογίας	και	με	την	χρήση	του	πραγ-

ματικού	επιτοκίου.	Όταν	υπάρχει	απομείωση	των	απαιτήσεων,	η	λογιστική	αξία	αυτών	μειώνεται	στο	ανακτήσι-

μο	ποσό	τους	το	οποίο	είναι	η	παρούσα	αξία	των	αναμενόμενων	μελλοντικών	ταμειακών	ροών	προεξοφλουμέ-

νων	με	το	αρχικό	πραγματικό	επιτόκιο.	Στην	συνέχεια	λογίζονται	τόκοι	με	το	ίδιο	επιτόκιο	επί	της	απομειωμένης	

(νέας	λογιστικής)	αξίας.

• Μερίσματα:	Τα	μερίσματα,	λογίζονται	ως	έσοδα,	όταν	θεμελιώνεται	το	δικαίωμα	είσπραξής	τους.

Έξοδα:	Τα	έξοδα	αναγνωρίζονται	στα	αποτελέσματα	σε	δεδουλευμένη	βάση.	Οι	πληρωµές	που	πραγματοποιούνται	

για		λειτουργικές	μισθώσεις	μεταφέρονται	στο		αποτελέσματα	ως	έξοδα,	κατά	το	χρόνο	χρήσεως	του	μισθίου.	Τα	

έξοδα	από	τόκους	αναγνωρίζονται	σε	δεδουλευμένη	βάση.

3.23 Μισθώσεις

Εταιρεία Ομίλου ως Μισθωτής:	Οι	μισθώσεις	παγίων	κατά	τις	οποίες	μεταβιβάζονται	στον	Όμιλο	όλοι	οι	κίνδυνοι	

και	 τα	 οφέλη	 που	 έχουν	 σχέση	 με	 την	 κυριότητα	 ενός	 στοιχείου	 του	 ενεργητικού,	 ανεξάρτητα	 από	 την	 τελική	
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μεταβίβαση	ή	μη	του	τίτλου	κυριότητας	του	στοιχείου	αυτού,	αποτελούν	τις	χρηματοοικονομικές	μισθώσεις.	Οι	

μισθώσεις	 αυτές	 κεφαλαιοποιούνται	 με	 την	 έναρξη	 της	 μίσθωσης	 στη	 χαμηλότερη	 μεταξύ	 της	 εύλογης	 αξίας	

του	 παγίου	 στοιχείου	 ή	 της	 παρούσας	 αξίας	 των	 ελάχιστων	 μισθωμάτων.	 Κάθε	 μίσθωμα	 επιμερίζεται	 μεταξύ	

της	 υποχρέωσης	 και	 των	 χρηματοοικονομικών	 εξόδων	 έτσι	ώστε	 να	 επιτυγχάνεται	 ένα	 σταθερό	 επιτόκιο	 στην	

υπολειπόμενη	 χρηματοοικονομική	 υποχρέωση.	 Οι	 αντίστοιχες	 υποχρεώσεις	 από	 μισθώματα,	 καθαρές	 από	

χρηματοοικονομικά	 έξοδα,	 απεικονίζονται	 στις	 υποχρεώσεις.	 Το	 μέρος	 του	 χρηματοοικονομικού	 εξόδου	 που	

αφορά	σε	χρηματοδοτικές	μισθώσεις	αναγνωρίζεται	στα	αποτελέσματα	χρήσης	κατά	τη	διάρκεια	της	μίσθωσης.		

Τα	πάγια	που	αποκτήθηκαν	με	χρηματοδοτική	μίσθωση	αποσβένονται	στη	μικρότερη	περίοδο	μεταξύ	της	ωφέλιμης	

ζωής	των	παγίων	στοιχείων	και	της	διάρκειας	μίσθωσής	τους.

Συμφωνίες	 μισθώσεων	 όπου	 ο	 εκμισθωτής	 μεταβιβάζει	 το	 δικαίωμα	 χρήσης	 ενός	 στοιχείου	 του	 ενεργητικού	

για	μια	συμφωνημένη	χρονική	περίοδο,	 χωρίς	ωστόσο	 να	μεταβιβάζει	και	 τους	κινδύνους	και	ανταμοιβές	 της	

ιδιοκτησίας	 του	 παγίου	 στοιχείου,	 ταξινομούνται	 ως	 λειτουργικές	 μισθώσεις.	 Οι	 πληρωμές	 που	 γίνονται	 για	

λειτουργικές	μισθώσεις	(καθαρές	από	τυχόν	κίνητρα	που	προσφέρθηκαν	από	τον	εκμισθωτή)	αναγνωρίζονται	στα	

αποτελέσματα	χρήσης	αναλογικά	κατά	τη	διάρκεια	της	μίσθωσης.

Εταιρεία Ομίλου ως εκμισθωτής:	 Όταν	πάγια	εκμισθώνονται	με	χρηματοδοτική	μίσθωση,	η	παρούσα	αξία	των	

μισθωμάτων	καταχωρείται	ως	απαίτηση.	Η	διαφορά	μεταξύ	του	μικτού	ποσού	της	απαίτησης	και	της	παρούσας	

αξίας	της	απαίτησης	καταχωρείται	ως	αναβαλλόμενο	χρηματοοικονομικό	έσοδο.	Το	έσοδο	από	την	εκμίσθωση	

αναγνωρίζεται	στα	αποτελέσματα	χρήσης	κατά	τη	διάρκεια	της	μίσθωσης	χρησιμοποιώντας	τη	μέθοδο	της	καθαρής	

επένδυσης,	η	οποία	αντιπροσωπεύει	μια	σταθερή	περιοδική	απόδοση.

Πάγια	 που	 εκμισθώνονται	 με	 λειτουργικές	 μισθώσεις	 περιλαμβάνονται	 στις	 ενσώματες	 ακινητοποιήσεις	 του	

ισολογισμού.	 	 Αποσβένονται	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 αναμενόμενης	 ωφέλιμης	 ζωής	 τους	 σε	 βάση	 συνεπή	 με	

παρόμοιες	ιδιόκτητες	ενσώματες	ακινητοποιήσεις.	Το	έσοδο	του	ενοικίου	(καθαρό	από	τυχόν	κίνητρα	που	δόθηκαν	

στους	μισθωτές)	αναγνωρίζεται	με	τη	σταθερή	μέθοδο	κατά	τη	διάρκεια	της	περιόδου	της	μίσθωσης.

3.24 Κατασκευαστικά συμβόλαια

Τα	 κατασκευαστικά	 συμβόλαια	 αφορούν	 την	 κατασκευή	 περιουσιακών	 στοιχείων	 ή	 ομάδα	 συνδεδεμένων	

περιουσιακών	στοιχείων	ειδικά	για	πελάτες	σύμφωνα	με	τους	όρους	που	προβλέπονται	στα	σχετικά	συμβόλαια	

και	των	οποίων	η	εκτέλεση	συνήθως	διαρκεί	για	χρονικό	διάστημα	άνω	της	μια	χρήσης.

Τα	έξοδα	που	αφορούν	στο	συμβόλαιο	αναγνωρίζονται	όταν	πραγματοποιούνται.

Στην	περίπτωση	όπου	το	αποτέλεσμα	μιας	σύμβασης	κατασκευής	έργου	δεν	είναι	εφικτό	να	αποτιμηθεί	αξιόπιστα,	

και	κυρίως	στην	περίπτωση	όπου	το	έργο	βρίσκεται	σε	πρώιμο	στάδιο	θα	πρέπει:

• Το	έσοδο	να	αναγνωρίζεται	μόνο	στην	έκταση	που	το	αναληφθέν	συμβατικό	κόστος	ενδέχεται	να	ανακτηθεί	και

• Το	συμβατικό	κόστος	πρέπει	να	αναγνωρίζεται	στα	έξοδα	της	χρήσης	στην	οποία	αναλήφθηκε

Επομένως	για	τα	συμβόλαια	αυτά	αναγνωρίζεται	τέτοιο	έσοδο	ούτως	ώστε	το	κέρδος	από	το	συγκεκριμένο	έργο	

να	είναι	μηδενικό.

Όταν	 το	 αποτέλεσμα	 ενός	 συμβολαίου	 έργου	 μπορεί	 να	 εκτιμηθεί	 με	 αξιοπιστία,	 το	 έσοδο	 και	 τα	 έξοδα	 του	

συμβολαίου	αναγνωρίζονται	κατά	τη	διάρκεια	του	συμβολαίου,	αντίστοιχα,	ως	έσοδο	και	έξοδο.
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Ο	Όμιλος	χρησιμοποιεί	τη	μέθοδο	της	ποσοστιαίας	ολοκλήρωσης	για	να	καθορίσει	το	κατάλληλο	ποσό	εσόδου	και	

εξόδου	που	θα	αναγνωρίσει	σε	μια	συγκεκριμένη	περίοδο.	

Το	στάδιο	ολοκλήρωσης	μετράται	με	βάση	το	συμβατικό	κόστος	που	έχει	πραγματοποιηθεί	μέχρι	την	ημερομηνία	

του	 ισολογισμού	 σε	 σχέση	 με	 το	 συνολικό	 εκτιμώμενο	 κόστος	 κατασκευής	 κάθε	 έργου.	 Όταν	 είναι	 πιθανό	 το	

συνολικό	κόστος	του	συμβολαίου	να	υπερβεί	το	συνολικό	έσοδο,	τότε	η	αναμενόμενη	ζημία	αναγνωρίζεται	άμεσα	

στα	αποτελέσματα	χρήσεως	ως	έξοδο.

Για	τον	υπολογισμό	του	κόστους	που	πραγματοποιήθηκε	έως	το	τέλος	της	χρήσης	,	τυχόν	έξοδα	που	σχετίζονται	με	

μελλοντικές	εργασίες	αναφορικά	με	το	συμβόλαιο	εξαιρούνται	και	εμφανίζονται	ως	έργο	σε	εξέλιξη.		Το	σύνολο	

του	κόστους	που	πραγματοποιήθηκε	και	του	κέρδους	/	ζημίας	που	αναγνωρίσθηκε	για	κάθε	συμβόλαιο	συγκρίνεται	

με	τις	προοδευτικές	τιμολογήσεις	μέχρι	το	τέλος	της	χρήσης.

Όπου	 τα	 πραγματοποιηθέντα	 έξοδα	 πλέον	 των	 καθαρών	 κερδών	 (μείον	 των	 ζημιών)	 που	 έχουν	 αναγνωρισθεί	

υπερβαίνουν	 τις	 προοδευτικές	 τιμολογήσεις,	 η	 διαφορά	 εμφανίζεται	 ως	 απαίτηση	 από	 πελάτες	 συμβολαίων	

έργων	 στο	 κονδύλι	 «Πελάτες	 και	 λοιπές	 απαιτήσεις».	 Όταν	 οι	 προοδευτικές	 τιμολογήσεις	 υπερβαίνουν	 τα	

πραγματοποιηθέντα	έξοδα	πλέον	των	καθαρών	κερδών	(μείον	των	ζημιών)	που	έχουν	αναγνωρισθεί,	το	υπόλοιπο	

εμφανίζεται	 ως	 υποχρέωση	 προς	 τους	 πελάτες	 συμβολαίων	 έργων	 στο	 κονδύλι	 «Προμηθευτές	 και	 λοιπές	

υποχρεώσεις».

3.25 Διανομή μερισμάτων

Η	διανομή	μερισμάτων	στους	μετόχους	της	μητρικής	αναγνωρίζεται	ως	υποχρέωση	στις	ενοποιημένες	οικονομικές	

καταστάσεις	την	ημερομηνία	κατά	την	οποία	η	διανομή	εγκρίνεται	από	την	Γενική	Συνέλευση	των	μετόχων.

3.26 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	λειτουργική	του	απόδοση	όπως	αυτή	προκύπτει	από	τους	

επιχειρηματικούς	τομείς	στους	οποίους	δραστηριοποιείται.	Ο	Όμιλος	ορίζει	το	μέγεθος	«EBITDA	Ομίλου»	ως	τα	

αποτελέσματα	προ	φόρων	προσαρμοσμένα	για	χρηματοοικονομικά	και	επενδυτικά	αποτελέσματα,	για	συνολικές	

αποσβέσεις	 (ενσώματων	 και	 άυλων	 παγίων	 περιουσιακών	 στοιχείων)	 καθώς	 και	 για	 τις	 επιδράσεις	 ειδικών	

παραγόντων.	 Ο	 Όμιλος	 χρησιμοποιεί	 τα	 «EBITDA	 Ομίλου»,	 προσαρμοσμένα	 για	 ειδικούς	 παράγοντες,	 ως	 ένα	

εσωτερικό	δείκτη	απόδοσης	της	διαχείρισης	των	λειτουργικών	δραστηριοτήτων	του.

Οι	ειδικοί	αυτοί	παράγοντες	που	λαμβάνονται	υπόψη	στον	υπολογισμό	των	EBITDA	του	Ομίλου	Μυτιληναίου	είναι	

οι	εξής:	

α)	 Το	 μερίδιο	 του	 Ομίλου	 στα	 EBITDA	 συνδεδεμένων	 εταιρειών	 όταν	 αυτές	 δραστηριοποιούνται	 σε	 κύριο	

επιχειρηματικό	τομέα	της	δραστηριότητάς	του	και	

β)	Το	κέρδος	του	Ομίλου	από	κατασκευή	παγίων	για	λογαριασμό	θυγατρικών	ή	συνδεδεμένων	εταιρειών	όταν	αυτές	

δραστηριοποιούνται	σε	κύριο	επιχειρηματικό	τομέα	της	δραστηριότητάς	του.	
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Σημειώνεται	ότι,	στην	κατάσταση	αποτελεσμάτων	του	Ομίλου,	όπως	αυτή	καταρτίζεται	σύμφωνα	με	τα	οριζόμενα	

στο	ΔΛΠ	1	και	σύμφωνα	με	το	ΔΛΠ	28	περιλαμβάνεται	το	κέρδος	του	Ομίλου	από	κατασκευή	παγίων	για	λογαριασμό	

θυγατρικών	 ή	 συγγενών	 εταιρειών	 που	 δραστηριοποιούνται	 σε	 κύριο	 επιχειρηματικό	 τομέα	 δραστηριότητας	

του	διαγράφεται	κατά	την	ενοποίηση.	Ο	λόγος	για	αυτό	είναι	ότι	η	ανάκτηση	του	παραπάνω	ποσού	σε	επίπεδο	

καθαρής	κερδοφορίας	Ομίλου	θα	πραγματοποιηθεί	μέσω	ανάλογων	θετικών	προσαρμογών	στις	αποσβέσεις.	Κατά	

συνέπεια,	για	τον	υπολογισμό	των	EBITDA	(λειτουργικά	αποτελέσματα	προ	αποσβέσεων)	ο	Όμιλος	δεν	διαγράφει	

το	κέρδος	κατασκευής	παγίων	καθώς	η	ανάκτηση	του	μέσα	από	τη	χρήση	τους	αναμένεται	να	εμφανιστεί	μόνο	στα	

αποτελέσματα	μετά	αποσβέσεων.	

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	 δημοσιοποιεί.	 Συγκεκριμένα,	 στα	

χρηματοοικονομικά	 αποτελέσματα	 περιλαμβάνονται	 μόνο	 χρηματοοικονομικά	 έσοδα	 και	 έξοδα	 τόκων,	 ενώ	

τα	 επενδυτικά	 αποτελέσματα	 περιλαμβάνουν:	 κέρδη/	 ζημιές	 χρηματοοικονομικών	 στοιχείων	 σε	 εύλογη	 αξία	

μέσω	αποτελεσμάτων,	 αποτίμηση	 	 χρηματοοικονομικών	 στοιχείων	 σε	 εύλογη	 αξία,	 μερίδιο	 αποτελέσματος	 σε	

συνδεδεμένες	εταιρείες	και	κέρδη	από	πώληση	χρηματοοικονομικών	στοιχείων	όπως	η	διάθεση	θυγατρικών	ή/	

και	συνδεδεμένων	εταιρειών.	

Τέλος,	σημειώνεται	ότι	το	κονδύλι	«EBITDA	Ομίλου»	δεν	θα	πρέπει	να	συγχέεται	με	το	κονδύλι	«Κέρδη(Ζημιές)	

προ	φόρων,	χρηματοοικονομικών,	επενδυτικών	αποτελεσμάτων	και	συνολικών	αποσβέσεων»	που	υπολογίζεται	

για	τους	σκοπούς	της	Απόφασης	6/448/11.10.2007	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της	Επιτροπής	Κεφαλαιαγοράς,	

βάσει	της	σχετικής	Εγκυκλίου	αρ.	34	καθώς	ο	σκοπός	του	τελευταίου	δεν	είναι	να	ορίσει	μεγέθη	όπως	τα	EBITDA	

παρά	την	ονοματολογική	του	προσέγγιση.

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	κατανεμημένα	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.	

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΚΙΝΔΥΝΏΝ 

4.1 Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων

Οι	δραστηριότητες	του	Ομίλου	δημιουργούν	πολλαπλούς	χρηματοοικονομικούς	κινδύνους	συμπεριλαμβανομένων	

των	 κινδύνων	 συναλλαγματικών	 ισοτιμιών	 και	 επιτοκίων,	 διακυμάνσεων	 των	 τιμών	 της	 αγοράς,	 πιστωτικών	

κινδύνων	και	κινδύνων	ρευστότητας.	Το	πρόγραμμα	διαχείρισης	κινδύνων	του	Ομίλου,	στοχεύει	στον	περιορισμό	

ενδεχόμενης	αρνητικής	επίδρασης	στα	χρηματοοικονομικά	αποτελέσματα	του,	που	είναι	δυνατό	να	προκύψει		από	

την	αδυναμία	πρόβλεψης	των	χρηματοοικονομικών	αγορών	και	τη	διακύμανση	στις	μεταβλητές	του	κόστους	και	

των	πωλήσεων.	Ο	όμιλος	χρησιμοποιεί	παράγωγα	χρηματοοικονομικά	μέσα	για	να	αντισταθμίσει	την	έκθεσή	του	

σε	συγκεκριμένες	κατηγορίες	κινδύνων.

Οι	βασικές	πολιτικές	διαχείρισης	των	κινδύνων	καθορίζονται	από	τη	Διοίκηση	του	Ομίλου.	Η	πολιτική	διαχείρισης	

κινδύνων	εφαρμόζεται	από	το	τμήμα	Διαχείρισης	Διαθεσίμων	του	Ομίλου	(Corporate	Treasury	Department)	το	
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οποίο	δρα	ως	ένα	κέντρο	υπηρεσιών	το	οποίοι	λειτουργεί	στα	πλαίσια	συγκεκριμένων	κατευθύνσεων	εγκεκριμένων	

από	 τη	 Διοίκηση.	 	 Η	 Κεντρική	 υπηρεσία	 Διαχείρισης	 Διαθεσίμων	 αναγνωρίζει,	 ποσοτικοποιεί,	 διαχειρίζεται	

και	 αντισταθμίζει	 τους	 χρηματοοικονομικούς	 κινδύνους	 που	 δημιουργούνται	 από	 τις	 κύριες	 λειτουργικές	

δραστηριότητες	του	Ομίλου.

4.2 Χρηματοοικονομικά Μέσα

Τα	 χρηματοοικονομικά	 μέσα	 του	 Ομίλου	 αποτελούνται	 κυρίως	 από	 καταθέσεις	 σε	 τράπεζες,	 δικαιώματα,	

υπεραναλήψεις	σε	τράπεζες,	βραχυπρόθεσμα	χρηματοοικονομικά	προϊόντα	υψηλής	ρευστότητας	διαπραγματεύσιμα	

στην	χρηματαγορά,	εμπορικούς	χρεώστες	και	πιστωτές,	δάνεια	από	και	προς	τις	θυγατρικές,	τις	συνδεδεμένες	

επιχειρήσεις,	κοινοπραξίες,	επενδύσεις	σε	μετοχές,	μερίσματα	πληρωτέα	και	υποχρεώσεις	από	μισθώσεις.

Τα	χρηματοοικονομικά	περιουσιακά	στοιχεία	καθώς	και	οι	χρηματοοικονομικές	υποχρεώσεις	κατά	την	ημερομηνία	

των	οικονομικών	καταστάσεων	μπορούν	να	κατηγοριοποιηθούν	και	ως	εξής:	

4.3 Επιμετρήσεις Εύλογης αξίας

Ο	Όμιλος	υιοθέτησε	το	ΔΠΧΑ	13	«Επιμέτρηση	σε	Εύλογες	Αξίες».		Τα	χρηματοοικονομικά	στοιχεία	ενεργητικού	

και	υποχρεώσεων	που	παρουσιάζονται	στην	κατάσταση	οικονομικής	θέσης	και	τα	οποία	επιμετρούνται	στην	εύ-

λογη	αξία,	ομαδοποιούνται	βάσει	μια	ιεραρχίας	εύλογης	αξίας	τριών	επιπέδων.	Τα	τρία	αυτά	επίπεδα	εξαρτώνται	

ανάλογα	με	το	πώς	καθορίζονται	οι	σημαντικές	παράμετροι	επιμέτρησής	του.	Ώς	αποτέλεσμα	τα	τρία	αυτά	επίπεδα	

έχουν	ως	εξής:
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• 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	και	

υποχρεώσεων	του	Ομίλου	που	επιμετρώνται	στην	εύλογη	αξία	την	31/12/2013	και	31.12.2012:

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

Χρηματοοικονομικά στοιχεία υποχρεώσεων
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Εντός	της	χρήσης	2013	δεν	προέκυψε	καμία	μεταφορά	μεταξύ	των	επιπέδων	1	και	2.

4.4 Διαχείριση κεφαλαίου

Στόχος	της	διαχείρισης	κεφαλαίου	του	Ομίλου	είναι	η	απρόσκοπτη	λειτουργία	των	επιχειρηματικών	δραστηριοτήτων	

του	 και	 η	 επίτευξη	 των	 αναπτυξιακών	 του	 σχεδίων	 σε	 συνδυασμό	με	 την	 πιστοληπτική	 του	 ικανότητα.	 Για	 τον	

σκοπό	διαχείρισης	κεφαλαίου	ο	Όμιλος	παρακολουθεί	τους	δείκτες	«Καθαρός	δανεισμός	προς	Κέρδη	προ	φόρων,	

χρηματοδοτικών,	επενδυτικών	αποτελεσμάτων	και	αποσβέσεων	(«EBITDA»)	και	«Καθαρός	δανεισμός	προς	Σύνολο	

Ιδίων	Κεφαλαίων».	Σαν	καθαρό	δανεισμό	ο	 Όμιλος	ορίζει	το	σύνολο	των	τοκοφόρων	δανειακών	υποχρεώσεων	

μείον	το	σύνολο	των	διαθεσίμων	του.	Ο	Όμιλος	διαχειρίζεται	τους	δείκτες	με	τέτοιο	τρόπο	ώστε	να	διασφαλίζει	

πιστοληπτική	ικανότητα	συμβατή	με	την	αναπτυξιακή	του	στρατηγική.

Για	τις	χρήσεις	που	έληξαν	την	31η	Δεκεμβρίου	2013	και	2012,	αντίστοιχα,	οι	δείκτες	εξελίχθηκαν	ως	εξής:

Η	Εταιρεία	δεν	διαχειρίζεται	το	κεφάλαιό	της	σε	εταιρικό	επίπεδο	αλλά	στα	πλαίσια	των	ενοποιημένων	μεγεθών	

της.	Ο	Όμιλος,	λόγω	του	τραπεζικού	δανεισμού,	έχει	την	υποχρέωση	και	περιορισμό	όπως	ο	δείκτης	Καθαρού	

Δανεισμού	προς	Ίδια	Κεφάλαια	να	είναι	μικρότερος	της	μονάδας.
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4.5 Κίνδυνος αγοράς

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο	Όμιλος	δραστηριοποιείται	σε	παγκόσμιο	επίπεδο	και	συνεπώς	εκτίθεται	σε	συναλλαγματικό	κίνδυνο	προερχόμενο	

κυρίως	από	το	Δολάριο	Αμερικής.	Αυτός	ο	κίνδυνος	προκύπτει	κυρίως	από	εμπορικές	συναλλαγές	σε	ξένο	νόμισμα	

καθώς	επίσης	και	από	επενδύσεις	σε	επιχειρήσεις	του	εξωτερικού.	Για	τη	διαχείριση	αυτού	του	επιχειρηματικού	

κινδύνου	το	τμήμα	χρηματοοικονομικής	διαχείρισης	του	Ομίλου	χρησιμοποιεί	παράγωγα	ή	μη	χρηματοοικονομικά	

προϊόντα	εν	ονόματι	και	για	λογαριασμό	των	επιμέρους	εταιρειών	του	Ομίλου.

Σε	επίπεδο	Ομίλου	τα	χρηματοοικονομικά	αυτά	προϊόντα		χαρακτηρίζονται	ως	αντισταθμίσεις		συναλλαγματικού	

κινδύνου	συγκεκριμένων	στοιχείων	του	ενεργητικού,	παθητικού	ή	μελλοντικών	εμπορικών	συναλλαγών.

(ii) Κίνδυνος τιμών εμπορευμάτων
Οι	τιμές	των	εμπορευμάτων	οι	οποίες	καθορίζονται	κυρίως	από	τις	διεθνείς	αγορές	και	την	παγκόσμια	ζήτηση	και	

προσφορά	έχουν	ως	αποτέλεσμα	την	έκθεση	του	Ομίλου	στον	κίνδυνο	διακύμανσης	των	σχετικών	τιμών.	

Οι	 τιμές	 των	 εμπορευμάτων	συνδέονται	 τόσο	με	 μεταβλητές	που	προσδιορίζουν	 τα	 έσοδα	 (πχ	 τιμές	 μετάλλων	

στο	LME)	όσο	και	το	κόστος	(πχ	τιμές	πετρελαίου)	των	εταιριών	του	Ομίλου.	Ο	Όμιλος	από	τη	δραστηριότητα	του	

εκτίθεται	στην	διακύμανση	των	τιμών	Αλουμινίου	(AL),	Ψευδαργύρου	(Zn),	Μολύβδου	(Pb)	καθώς	και	στις	τιμές	

Πετρελαίου	(Fuel	Oil)	σαν	στοιχείο	του	κόστους	παραγωγής.

Αναφορικά	με	τη	διακύμανση	των	τιμών	των	μετάλλων	ο	Όμιλος	έχει	σαν	πολιτική	την	ελαχιστοποίηση	του	κινδύνου	

κάνοντας	χρήση	χρηματοοικονομικών	παραγώγων.	

(iii) Κίνδυνος επιτοκίων
Τα	στοιχεία	ενεργητικού	του	Ομίλου	που	εκτίθενται	σε	επιτοκιακές	διακυμάνσεις	αφορούν	κυρίως	στα	διαθέσιμα	

και	ισοδύναμα	διαθεσίμων.	Η	πολιτική	του	Ομίλου	αναφορικά	με	τα	χρηματοοικονομικά	στοιχεία	ενεργητικού	είναι	

να	επενδύει	τα	μετρητά	του	σε	κυμαινόμενα	επιτόκια	ώστε	να	διατηρεί	την	απαραίτητη	ρευστότητα	επιτυγχάνοντας	

ταυτόχρονα	ικανοποιητική	απόδοση	για	τους	μετόχους	της.		Επιπρόσθετα,	ο	Όμιλος	για	το	σύνολο	του	τραπεζικού	

δανεισμού	κάνει	χρήση	προϊόντων	κυμαινόμενου	επιτοκίου.	Ανάλογα	με	το	ύψος	των	υποχρεώσεων	σε	κυμαινόμενο	

επιτόκιο,	ο	Όμιλος	προβαίνει	στην	εκτίμηση	του	επιτοκιακού	κινδύνου	και	όπου	απαιτείται	μελετά	την	αναγκαιότητα	

χρήσης	επιτοκιακών	χρηματοοικονομικών	παραγώγων.	Η	πολιτική	του	Ομίλου	είναι	να	ελαχιστοποιήσει	την	έκθεση	

του	στο	κίνδυνο	ταμειακών	ροών	επιτοκίου	όσον	αφορά	τη	μακροπρόθεσμη	χρηματοδότηση.	

Επιδράσεις των παραγόντων κινδύνου και ανάλυση ευαισθησίας

Σχετικά	με	την	επίδραση	των	παραπάνω	παραγόντων	στα	λειτουργικά	αποτελέσματα	του	Ομίλου,	στα	Ίδια	Κεφάλαια	

αλλά	και	στην	καθαρή	του	κερδοφορία	αυτά	έχουν	ως	εξής:
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LME AL (Αλουμίνιο) $/t +50 -50

EBITDA	 εκ.	€	 6,5	 -6,5

Καθαρά	Αποτελέσματα	 εκ.	€	 5,2	 -5,2

Ίδια	Κεφάλαια	 εκ.	€	 5,2	 -5,2

Ισοτιμία €/$  €/$ -0,05 +0,05

EBITDA	 εκ.	€	 10,5	 -9,7

Καθαρά	Αποτελέσματα	 εκ.	€	 8,4	 -7,8

Ίδια	Κεφάλαια	 εκ.	€	 8,4	 -7,8

Τιμή φυσικού αερίου  €/MWh -5 +5

EBITDA	 εκ.	€	 15,73	 -15,73

Καθαρά	Αποτελέσματα	 εκ.	€	 12,6	 -12,6

Ίδια	Κεφάλαια	 εκ.	€	 12,6	 -12,6

Τέλος,	σε	ότι	αφορά	τον	επιτοκιακό	κίνδυνο	από	την	ανάλυση	ευαισθησίας	προκύπτει	ότι	η	αύξηση	του	επιτοκίου	

κατά	0,005	προκαλεί	αντίστοιχα	μείωση	στα	αποτελέσματα	προ	φόρων	και	τα	Ίδια	Κεφάλαια	κατά	3,88	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	ανάλυση	θεωρείται	

αντιπροσωπευτική	της	έκθεσης	του	ομίλου	στον	κίνδυνο	αυτό	για	τη	χρήση	του	2013.

4.6 Πιστωτικός κίνδυνος

Ο	Όμιλος	δεν	έχει	σημαντική	συγκέντρωση	πιστωτικού	κινδύνου	σε	κάποια	από	τα	συμβαλλόμενα,	με	αυτήν	μέρη.	

Ο	πιστωτικός	κίνδυνος	πηγάζει	από	τα	ταμειακά	διαθέσιμα	και	ταμειακά	ισοδύναμα,	παράγωγα	χρηματοοικονομικά	

εργαλεία	και	καταθέσεις	σε	τράπεζες	και	χρηματοοικονομικά	ινστιτούτα,	καθώς	και	από	εκθέσεις	σε	πιστωτικό	

κίνδυνο	από	πελάτες.		

Για	τις	εμπορικές	και	λοιπές	απαιτήσεις,	ο	Όμιλος	δεν	εκτίθεται	θεωρητικά	σε	σημαντικούς	πιστωτικούς	κινδύνους	

καθώς	δεδομένης	της	πολυδιάστατης	φύσης	των	λειτουργιών	του	Ομίλου,	δεν	υπάρχει	σημαντική	συγκέντρωση	

πιστωτικού	κινδύνου	αναφορικά	με	 τις	εμπορικές	 του	απαιτήσεις,	μιας	και	αυτός	διαχωρίζεται	σε	ένα	μεγάλο	

αριθμό	πελατών.	Ώστόσο,	 λόγω	 των	ειδικών	συνθηκών	που	επικρατούν	 τόσο	στην	Ελλάδα	όσο	και	σε	αρκετές	

αγορές	της	Ευρώπης,	ο	Όμιλος	αφενός	παρακολουθεί,	σε	σταθερή	βάση,	τις	εμπορικές	του	απαιτήσεις	ενώ	έχει	

προχωρήσει	στην	υιοθέτηση	πολιτικών	και	πρακτικών	ώστε	να	διασφαλίζει	την	είσπραξη	τους.Ενδεικτικά	τέτοιες	

πολιτικές	και	πρακτικές	περιλαμβάνουν	την	ασφάλιση	των	πιστώσεων	όπου	είναι	εφικτό,	 την	προείσπραξη,	σε	

μεγάλο	βαθμό,	της	αξίας	των		πωλούμενων	προϊόντων,	την	εξασφάλιση	των	απαιτήσεων	μέσω	ενεχυριάσεων	σε	

αποθέματα	των	πελατών	και	την	λήψη	εγγυητικών	επιστολών.	

Για	 την	 ελαχιστοποίηση	 του	 πιστωτικού	 κινδύνου	 σε	 διαθέσιμα	 και	 ταμιακά	 ισοδύναμα,	 σε	 συμβόλαια	

χρηματοοικονομικών	 παραγώγων	 καθώς	 και	 σε	 άλλα	 βραχυπρόθεσμα	 χρηματοοικονομικά	 προϊόντα,	 ο	 Όμιλος	

θέτει	όρια	στο	πόσο	θα	εκτίθεται	σε	κάθε	μεμονωμένο	χρηματοοικονομικό	ίδρυμα	και	συναλλάσσεται	μόνο	με	

αναγνωρισμένα	χρηματοπιστωτικά	ιδρύματα,	υψηλής	πιστοληπτικής	διαβάθμισης.	
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Σχέδιο	 νόμου	«Ρυθμίσεις	 για	 την	 εξυγίανση	 του	 ειδικού	 λογαριασμού	 του	άρθρου	40	Ν.2773/1999	και	 λοιπές	

διατάξεις»

Με	το	εν	λόγω	σχέδιο	νόμου	προτείνονται	ρυθμίσεις	προκειμένου	να	διασφαλισθεί	η	βιωσιμότητα	του	Μηχανισμού	

Στήριξης	των	Ανανεώσιμων	Πηγών	Ενέργειας	(ΑΠΕ)	με	απώτερο	σκοπό	την	εξυγίανση	του	Ειδικού	Λογαριασμού	

του	 άρθρου	 40	 του	 ν.	 2773/1999.	 Επιπροσθέτως,	 οι	 προτεινόμενες	 ρυθμίσεις	 έχουν	ως	 στόχο	 να	 συμβάλλουν	

στη	 μείωση	 του	 κόστους	 της	 ηλεκτρικής	 ενέργειας	 για	 τον	 τελικό	 καταναλωτή	 και	 την	 εθνική	 οικονομία.	 Πιο	

συγκεκριμένα,	 το	 παρόν	 σχέδιο	 νόμου	 αποτελείται	 από	 τρεις	 βασικούς	 άξονες:	 α)	 προσαρμογή	 τιμών	 ώστε	

να	 συγκλίνουν,	 κατά	 το	 δυνατό,	 τα	 οφέλη	 από	 τον	 μηχανισμό	 στήριξης	 στα	 ίδια	 περίπου	 επίπεδα	 για	 όλες	 τις	

κατηγορίες	 παραγωγών,	 δηλαδή	 προσαρμογή	 που	 να	 στοχεύει,	 κατά	 το	 δυνατόν,	 στις	 ίδιες	 αποδόσεις	 μεταξύ	

των	 επενδύσεων,	 β)	 προστασία	 των	 επενδυτών	 λαμβάνοντας	 υπόψη	 και	 τις	 συμβάσεις	 χρηματοδότησης	 και	 γ)	

νέες	τιμές	αποζημίωσης	των	παραγωγών	ηλεκτρικής	ενέργειας	από	ΑΠΕ	και	ΣΗΘΥΑ,	συμβατές	με	τις	ανάγκες	

του	ηλεκτρικού	συστήματος	της	χώρας,	που	συμβάλλουν	στη	μείωση	του	ενεργειακού	κόστους	εξασφαλίζοντας	

συγχρόνως	εύλογες	αποδόσεις.

Το	εν	λόγω	σχέδιο	νόμου	αναρτήθηκε	στις	3	Μαρτίου	2014	σε	δημόσια	διαβούλευση	η	οποία	ολοκληρώθηκε	στις	

13	Μαρτίου	2014.

Σύμφωνα	με	το	άρθρο	3	του	εν	λόγω	σχεδίου	νόμου	προβλέπονται	τα	εξής:	

1	 Εντός	 δύο	 (2)	 μηνών	 από	 την	 έναρξη	 ισχύος	 του	 παρόντος	 νόμου,	 οι	 παραγωγοί	 ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ	 οφείλουν	 να	

εκδώσουν	εκπτωτικό-πιστωτικό	παραστατικό	κατά	τον	Κώδικα	Φορολογικής	Απεικόνισης	Συναλλαγών	(ΚΦΑΣ),	

με	το	οποίο	να	παρέχουν	έκπτωση:	

α.	 σε	 ποσοστό	 35%	 οι	 παραγωγοί	 ενέργειας	 από	 φωτοβολταϊκά	 (πλην	 των	 περιπτώσεων	 του	 «Ειδικού	

Προγράμματος	ανάπτυξης	φωτοβολταϊκών	συστημάτων	σε	κτιριακές	εγκαταστάσεις»)	και	

β.	σε	ποσοστό	10%	οι	παραγωγοί	ενέργειας	από	τις	υπόλοιπες	ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ,	και	στις	δύο	περιπτώσεις	(α)	και	

(β)	επί	της	συνολικής	αξίας	της	πωληθείσας	ενέργειας	για	το	2013.	

2.	 Aπό	την	παρέλευση	της	προθεσμίας	της	παραγράφου	1	και	μέχρι	την	έκδοση	και	παράδοση	του	παραστατικού	

που	αναφέρεται	στην	παράγραφο	αυτή,	αναστέλλεται	η	υποχρέωση,	του	ΛΑΓΗΕ	για	το	Διασυνδεδεμένο	Σύστημα	

και	του	ΔΕΔΔΗΕ	για	το	Μη	Διασυνδεδεμένο	Σύστημα,	καταβολής	τιμήματος	για	την	ποσότητα	ενέργειας	που	

παραδίδεται	από	τον	μήνα	έναρξης	ισχύος	του	παρόντος	και	εφεξής.	Ο	Γενικός	Γραμματέας	Δημοσίων	Εσόδων	

εξουσιοδοτείται	να	καθορίσει	με	απόφασή	του	τις	λεπτομέρειες	σχετικά	με	την	φορολογική	απεικόνιση	της	

συναλλαγής	που	περιγράφεται	στην	παράγραφο	1	και	την	παρούσα.	

3.	 Για	τα	έργα	ΑΠΕ	και	ΣΗΘΥΑ	που	εκδίδουν	σύμφωνα	με	την	παρ.	1	πιστωτικό-εκπτωτικό	παραστατικό	η	

έκτακτη	εισφορά	του	ν.	4093/2012,	όπως	τροποποιήθηκε	και	ισχύει,	για	το	2013	επαναϋπολογίζεται	επί	των	

μειωμένων,	μετά	την	έκπτωση,	εσόδων	από	την	πώληση	ενέργειας	το	αναφερόμενο	έτος.	

Ο	 όμιλος	 έχει	 υπολογίσει	 την	 επίπτωση	 που	 ενδέχεται	 να	 προκύψει	 στα	 ενοποιημένα	 αποτελέσματα	 και	 την	

Ενοποιημένη	Καθαρή	Θέση	αν	εφαρμοστούν	τα	όσα	προβλέπονται	στο	ανωτέρω	άρθρο	του	σχεδίου	νόμου.	Η	εν	

λόγω	επίπτωση	έχει	ως	εξής:

Ποσά	σε	εκ	€ 

Επίπτωση	στα	λειτουργικά	 2,88	
αποτελέσματα	του	Ομίλου:	

Επίπτωση	στα	αποτελέσματα	μετά	 2,64	
από	φόρους	και	δικαιώματα	
μειοψηφίας	Ομίλου:	

Ίδια	κεφάλαια	αποδιδόμενα	 2,64	
στους	μετόχους	της	μητρικής: 
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Ο	Όμιλος	παρακολουθεί	τις	εξελίξεις	αναφορικά	με	το	εν	λόγω	σχέδιο	νόμου	και	θα	αναγνωρίσει	στα	αποτελέσματα	

της	χρήσης	2014	την	όποια	επίπτωση	τελικά	προκύψει	μετά	την	οριστικοποίηση	της	επεξεργασίας	των	σχολίων	

που	προέκυψαν	κατά	τη	διαδικασία	της	δημόσιας	διαβούλευσης	του	σχεδίου	νόμου,	σχόλια	 τα	οποία	ήταν	στο	

σύνολο	τους	αρνητικά,	καθώς	και	την	ψήφιση	του	τελικού	κειμένου.

Η	 ληκτότητα	 των	 χρηματοοικονομικών	απαιτήσεων	 την	 31η	Δεκεμβρίου	2013	και	 2012	 για	 τον	 Όμιλο	 	 και	 την	

Εταιρεία	αναλύεται	ως	εξής:	

4.7 Κίνδυνος ρευστότητας

Ο	 κίνδυνος	 ρευστότητας	 συνδέεται	 με	 την	 ανάγκη	 για	 επαρκή	 χρηματοδότηση	 της	 δραστηριότητας	 και	 της	

ανάπτυξής	 του	Ομίλου.	 Οι	 σχετικές	 ανάγκες	 ρευστότητας	 γίνονται	 αντικείμενο	 διαχείρισης	 μέσω	προσεκτικής	

παρακολούθησης	 των	χρεών	 των	μακροπρόθεσμων	χρηματοοικονομικών	υποχρεώσεων	καθώς	επίσης	και	 των	

πληρωμών	που	πραγματοποιούνται	καθημερινά.	

Η	θετική	διαφορά	μεταξύ	Κυκλοφορούντος	Ενεργητικού	και	Βραχυπρόθεσμων	Υποχρεώσεων	που	εμφανίζει	κατά	

την	31/12/2013	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	 βραχυπρόθεσμες	 επιχειρηματικές	 ανάγκες,	 κατόπιν	 υπολογισμού	 των	 	 ταμειακών	 εισροών	 που	

προκύπτουν	από	τη	λειτουργία	του	καθώς	και	των	μετρητών	και	ισοδύναμων	μετρητών	τα	οποία	τηρεί.	Τα	κεφάλαια	

για	 τις	 μακροπρόθεσμες	 ανάγκες	 ρευστότητας	 εξασφαλίζονται	 πρόσθετα	 από	 ένα	 επαρκές	 ποσό	 δανειακών	

κεφαλαίων	και	την	δυνατότητα	να	πωληθούν	μακροπρόθεσμα	χρηματοοικονομικά	στοιχεία.	

Η	ληκτότητα	των	χρηματοοικονομικών	υποχρεώσεων	την	31η	Δεκεμβρίου	2013	και	2012	για	τον	Όμιλο		και	την	

Εταιρεία	αναλύεται	ως	εξής:
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Σημειώνεται	ότι	στον	παραπάνω	πίνακα	δεν	περιλαμβάνονται	υποχρεώσεις	σε	πελάτες	από	την	εκτέλεση	τεχνικών	

έργων	καθώς	η	ενηλικίωση	του	ποσού	αυτού	δεν	μπορεί	να	εκιμηθεί.

Επίσης,	δεν	περιλαμβάνονται	οι	προκαταβολές	πελατών,	οι	υποχρεώσεις	από	κατασκευαστικά	συμβόλαια	καθώς	

και	οι	προβλέψεις	και	τα	δεδουλευμένα	έξοδα.
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4.8 Λογιστική  Αντιστάθμισης

Τα	παράγωγα	χρηματοοικονομικά	στοιχεία	όπως	είναι	 τα	Συμβόλαια	Μελλοντικής	Εκπλήρωσης	Εμπορευμάτων	

(Commodity	Futures)	και	τα	Προθεσμιακά	Συμβόλαια	Νομισμάτων	(Currency	Forwards),	χρησιμοποιούνται	για	

την	διαχείριση	 του	κινδύνου	που	συνδέεται	με	 τις	 επιχειρηματικές	δραστηριότητες	 του	Ομίλου	καθώς	και	 του	

κινδύνου	που	σχετίζεται	με	τη	χρηματοδότηση	αυτών	των	δραστηριοτήτων.

Με	την	έναρξη	της	αντισταθμιστικής	συναλλαγής	και	την	επακόλουθη	χρήση	των	παράγωγων	χρηματοοικονομικών	

στοιχείων,	ο	Όμιλος	τεκμηριώνει	την	αντισταθμιστική	σχέση	μεταξύ	του	αντισταθμιζόμενου	στοιχείου	και	του	μέσου	

αντιστάθμισης	αναφορικά	με	την	διαχείριση	κινδύνου	και	την	στρατηγική	ανάληψης	της	συναλλαγής.	Ο	Όμιλος	

ακόμη	τεκμηριώνει	την	αξιολόγηση	της	αποτελεσματικότητας	της	αντιστάθμισης	όσον	αφορά	τον	συμψηφισμό	των	

μεταβολών	στην	εύλογη	αξία	ή	των	ταμιακών	ροών	των	αντισταθμιζόμενων	στοιχείων,	τόσο	κατά	την	έναρξη	της	

αντισταθμιστικής	σχέσης	όσο	και	σε	συνεχιζόμενη	βάση.

Όλα	τα	παράγωγα	χρηματοοικονομικά	περιουσιακά	στοιχεία	αρχικώς	αναγνωρίζονται	στην	εύλογη	αξία	κατά	την	

ημερομηνία	 διακανονισμού	 και	 ακολούθως	 αποτιμώνται	 στην	 εύλογη	 αξία.	 	 Τα	 παράγωγα	 χρηματοοικονομικά	

στοιχεία	απεικονίζονται	στα	περιουσιακά	στοιχεία	όταν	η	εύλογη	αξία	είναι	θετική	και	στις	υποχρεώσεις	όταν	η	

εύλογη	αξία	είναι	αρνητική.	

Όταν	 τα	 παράγωγα	 χρηματοοικονομικά	 στοιχεία	 δεν	 μπορούν	 να	 αναγνωριστούν	 σαν	 μέσα	 αντιστάθμισης,	 οι	

μεταβολές	στην	εύλογη	αξία	τους	αναγνωρίζονται	στην	Κατάσταση	Αποτελεσμάτων.	

Υπάρχουν τρία είδη αντισταθμιζόμενων σχέσεων: 

Α. Αντιστάθμιση της Εύλογης Αξίας 
Αντιστάθμιση	εύλογης	αξίας	είναι	η	αντιστάθμιση	της	έκθεσης	στη	διακύμανση	της	εύλογης	αξίας	αναγνωρισμένου	

περιουσιακού	στοιχείου	ή	υποχρέωσης	ή	μη	αναγνωρισμένης	βέβαιης	δέσμευσης	ή	μέρος	αυτών	που	οφείλεται	

σε	συγκεκριμένο	κίνδυνο	και	θα	μπορούσε	να	επηρεάσει	τα	αποτελέσματα.	Εάν	η	αντιστάθμιση	της	εύλογης	αξίας	

πληροί	τα		κριτήρια	της	λογιστικής	αντιστάθμισης,	τότε	θα	αντιμετωπίζεται	λογιστικά	ως	εξής:	το	κέρδος	ή	η	ζημία	

από	την	εκ	νέου	επιμέτρηση	του	μέσου	αντιστάθμισης	στην	εύλογη	αξία	θα	αναγνωρίζεται	στα	αποτελέσματα.	Για	

τα	μη	παράγωγα	μέσα	αντιστάθμισης	που	χρησιμοποιούνται	για	να	αντισταθμίσουν	τον	κίνδυνο	από	ξένο	νόμισμα,	

μόνο	το	στοιχείο	σε	ξένο	νόμισμα	της	λογιστικής	του	αξίας,	θα	αναγνωρίζεται	στα	αποτελέσματα	–	ολόκληρο	το	

μέσο	χρειάζεται	να	επιμετρηθεί	ξανά.	Το	κέρδος	ή	η	ζημιά	στο	αντισταθμιζόμενο	στοιχείο		που	αποδίδονται	στον	

αντισταθμιζόμενο	κίνδυνο	πρέπει	να	αναγνωρίζονται	απευθείας	στα	αποτελέσματα	προκειμένου	να	αντισταθμίσουν	

την	μεταβολή	της	λογιστικής	αξίας	του	μέσου	αντιστάθμισης.	Αυτό	εφαρμόζεται	για	στοιχεία	που	αναγνωρίζονται	

στο	κόστος	κτήσης	και	για	τα	διαθέσιμα	προς	πώληση	χρηματοοικονομικά	στοιχεία.	Κάθε	αναποτελεσματικότητα	

αντιστάθμισης	αναγνωρίζεται	απευθείας	στα	αποτελέσματα.	

Β. Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών 
Με	την	αντιστάθμιση	των	ταμειακών	ροών,	η	επιχείρηση	προσπαθεί	να	καλύψει	τους	κινδύνους	που	προκαλούν	

μεταβολή	στις	ταμειακές	ροές	και	προέρχονται	από	ένα	στοιχείο	του	ενεργητικού	ή	μία	υποχρέωση	ή	μία	μελλοντική	

συναλλαγή	και	η	μεταβολή	αυτή	θα	επηρεάσει	το	αποτέλεσμα	της	χρήσης.	Παραδείγματα	της	αντιστάθμισης	των	

ταμιακών	ροών	του	Ομίλου	περιλαμβάνουν	μελλοντικές	συναλλαγές	σε	ξένο	νόμισμα	που	υπόκεινται	σε	μεταβολές	

στις	 συναλλαγματικές	 ισοτιμίες	 καθώς	 και	 μελλοντικές	 πωλήσεις	 αλουμινίου	 που	 υπόκεινται	 σε	 μεταβολές	

στις	 τιμές	πώλησης.	Οι	μεταβολές	στην	λογιστική	αξία	του	αποτελεσματικού	μέρους	του	μέσου	αντιστάθμισης	

αναγνωρίζονται	 στα	 Ίδια	 Κεφάλαια	 σαν	 «Αποθεματικό»	 ενώ	 το	 αναποτελεσματικό	 μέρος	 αναγνωρίζεται	 στην	
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Κατάσταση	Αποτελεσμάτων	Χρήσης.	Τα	ποσά	που	συσσωρεύονται	στα	ίδια	κεφάλαια	μεταφέρονται	στην	κατάσταση	

αποτελεσμάτων	 χρήσης	 στις	 περιόδους	 που	 τα	 αντισταθμιζόμενα	 στοιχεία	 αναγνωρίζονται	 στα	 αποτελέσματα	

όπως	σε	μία	προσδοκώμενη	πώληση.	 Όταν	 ένα	στοιχείο	αντιστάθμισης	 ταμιακών	ροών	εκπνεύσει	ή	πωληθεί,	

διακοπεί	ή	ασκηθεί	χωρίς	να	αντικατασταθεί	ή	όταν	ένα	αντισταθμιζόμενο	στοιχείο	δεν	πληροί	πλέον	τα	κριτήρια	

για	 την	 λογιστική	 αντιστάθμισης,	 κάθε	 σωρευτικό	 κέρδος	 ή	 ζημιά	 που	 υπάρχει	 στα	 ίδια	 κεφάλαια	 εκείνη	 την	

στιγμή	παραμένει	στα	ίδια	κεφάλαια	και	αναγνωρίζεται	όταν	η	προσδοκώμενη	συναλλαγή	πραγματοποιηθεί.	Εάν	η	

σχετιζόμενη	συναλλαγή	δεν	αναμένεται	να	πραγματοποιηθεί,	το	ποσό	μεταφέρεται	στα	αποτελέσματα.

Γ. Αντισταθμίσεις μίας Καθαρής Επένδυσης
Οι	αντισταθμίσεις	μιας	καθαρής	επένδυσης	σε	εκμετάλλευση	στο	εξωτερικό	αντιμετωπίζονται	λογιστικά	κατά	τρόπο	

συναφή	με	τις	αντισταθμίσεις	ταμιακών	ροών.	Κάθε	κέδρος	ή	ζημιά	του	αντισταθμιστικού	μέσου	που	τεκμηριώνεται	

ως	αποτελεσματική	αντιστάθμιση	αναγνωρίζεται	απευθείας	στα	ίδια	κεφάλαια.	Το	αναποτελεσματικό	μέρος	του	

κέρδους	ή	της	ζημιάς	αναγνωρίζεται	στα	αποτελέσματα.	Τα	κέρδη	και	οι	ζημιές	που	συγκεντρώνονται	στα	ίδια	

κεφάλαια	αναγνωρίζονται	στα	αποτελέσματα	κατά	την	διάθεση	της	εκμετάλλευσης		στο	εξωτερικό.	

Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών
Η	εύλογη	αξία	των	χρηματοοικονομικών	στοιχείων	που	διαπραγματεύονται	σε	ενεργές	αγορές	(χρηματιστήρια),	

προσδιορίζεται	 από	 τις	 δημοσιευόμενες	 τιμές	 που	 ισχύουν	 κατά	 την	 ημερομηνία	 του	 ισολογισμού.	 	 Η	 εύλογη	

αξία	των	χρηματοοικονομικών	στοιχείων	που	δεν	διαπραγματεύονται	σε	ενεργές	αγορές	προσδιορίζεται	με	την	

χρήση	τεχνικών	αποτίμησης	και	παραδοχών	που	στηρίζονται	σε	δεδομένα	της	αγοράς	κατά	την	ημερομηνία	του	

ισολογισμού.

5. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα 

Για	 διοικητικούς	 σκοπούς,	 ο	 Όμιλος	 είναι	 οργανωμένος	 σε	 τρεις	 κύριες	 επιχειρηματικές	 δραστηριότητες:	

α)	Μεταλλουργία,	 β)	 Κατασκευές	 και	 γ)	 Ενέργεια.	 Σύμφωνα	 με	 το	 ΔΠΧΑ	 8	 –	 Λειτουργικοί	 Τομείς,	 η	 διοίκηση	

παρακολουθεί	τα	λειτουργικά	αποτελέσματα	των	επιχειρηματικών	τομέων	ξεχωριστά	με	σκοπό	τη	λήψη	αποφάσεων	

σχετικά	με	τη	διάθεση	πόρων	και	την	αξιολόγηση	απόδοσης.	Η	αξιολόγηση	της	απόδοσης	του	τομέα	βασίζεται	στα	

λειτουργικά	αποτελέσματα	τα	οποία	διορθώνονται	με	την	απαλοιφή	των	ενδοομιλικών	συναλλαγών.

Οι	 δραστηριότητες	 του	 Ομίλου,	 οι	 οποίες	 δεν	 πληρούν	 τα	 κριτήρια	 και	 τα	 ποσοτικά	 όρια	 του	 ΔΠΧΑ	 8	 για	 να	

αποτελέσουν	διακριτό	λειτουργικό	τομέα,	συνδυάζονται	και	παρουσιάζονται	υπό	την	περιγραφή	«Λοιπά».	
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Τα	αποτελέσματα	του	Ομίλου	ανά	τομέα	αναλύονται	ως	εξής:

EBITDA		2012*	:	Το	EBITDA	της	31/12/2012	έχει	αναπροσαρμοστεί	ως	προς	το	ΔΛΠ	8	(Αλλαγή	λογιστικής	πολιτικής	

αναγνώρισης	 δαπανών	 «ανακατασκευής	 λεκανών	 ηλεκτρόλυσης	 Αλουμινίου»,	 της	 θυγατρικής	 Αλουμίνιον	 Α.Ε.	

κατά	8,364	εκ€)	αλλά	δεν	περιλαμβάνει	 την	εφαρμογή	του	ΔΛΠ	19	 (7,293	εκ€).	Τα	Λειτουργικά	Αποτελέσματα	

Προ	Φόρων,	Χρηματοοικονομικών,	Επενδυτικών	Αποτελεσμάτων	και	Συνολικών	Αποσβέσεων	(EBITDA)	μετά	την	

εφαρμογή	και	του	ΔΛΠ	19	θα	ανέρχονταν	σε	171,225	εκ€.
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Η	κατανομή	των	ενοποιημένων	στοιχείων	του	ενεργητικού	και	των	υποχρεώσεων	στους	επιχειρηματικούς	τομείς	

αναλύεται	ως	εξής:
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6. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις

6.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Τα	ενσώματα	πάγια	περιουσιακά	στοιχεία	που	παρουσιάζονται	στις	οικονομικές	καταστάσεις	αναλύονται	ως	εξής:
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Οι	αποσβέσεις	που	επιβαρύνουν	τα	αποτελέσματα	παρουσιάζονται	στις	σημειώσεις	6.22	και	6.23.
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6.2 Υπεραξία επιχείρησης

Η	υπεραξία	η	οποία	προκύπτει	κατά	την	ενοποίηση	επιχειρήσεων	που	προέρχονται	από	εξαγορά,	έχει	καταμερισθεί	

στις	ακόλουθες	μονάδες	δημιουργίας	 ταμιακών	ροών	 (ΜΤΡ)	ανά	εταιρική	οντότητα	και	 τομέα	επιχειρηματικής	

δραστηριότητας.

Η	υπεραξία	που	εμφανίζεται	στις	οικονομικές	καταστάσεις	αναλύεται	ανά	μονάδα	δημιουργίας	ταμεικών	ροών	ως	

εξής:
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Ο	Όμιλος	ετήσια	εξετάζει	την	υπεραξία	για	τυχόν	μείωση	της	αξίας	της.	Για	τον	έλεγχο	της	υπεραξίας	των	εταιρειών,	

για	 το	 προσδιορισμό	 της	 ανακτήσιμης	 αξίας	 χρησιμοποιείται	 η	 αξία	 χρήσης.	Η	 αξία	 χρήσης	 υπολογίστηκε	με	

βάση	εκτιμήσεις	της	διοίκησης.	Ο	προσδιορισμός	της	αξίας	χρήσης	βασίστηκε	στη	μέθοδο	των	προεξοφλημένων	

ταμιακών	ροών.	

6.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα	ασώματα	πάγια	περιουσιακά	στοιχεία	που	παρουσιάζονται	στις	οικονομικές	καταστάσεις	αναλύονται	ως	εξής:

Οι	αποσβέσεις	που	επιβαρύνουν	τα	αποτελέσματα	παρουσιάζονται	στις	σημειώσεις	6.22	και	6.23.
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6.4 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις

6.5 Αναβαλλόμενος φόρος

Οι	 αναβαλλόμενες	 φορολογικές	 απαιτήσεις	 /	 υποχρεώσεις	 όπως	 προκύπτουν	 από	 τις	 σχετικές	 προσωρινές	

φορολογικές	διαφορές	έχουν	ως	εξής:
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6.6 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Οι	λοιπές	μακροπρόθεσμες	απαιτήσεις	του	Ομίλου	και	της	Εταιρίας	αναλύονται	στον	παρακάτω	πίνακα:

6.7 Αποθέματα

Τα	αποθέματα	που	παρουσιάζονται	στις	οικονομικές	καταστάσεις	αναλύονται	ως	εξής:	
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6.8 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

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

 

6.9 Λοιπές απαιτήσεις
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6.10 Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία

Οι	πραγματικές	αξίες	παραγώγων	 χρηματοοικονομικών	προϊόντων	βασίζονται	 σε	αγοραία	αποτίμηση	 (mark	 to	

market).	Για	όλα	τα	συμβόλαια	ανταλλαγών,	οι	πραγματικές	αξίες	επιβεβαιώνονται	από	τα	πιστωτικά	ιδρύματα	με	

τα	οποία	ο	Όμιλος	έχει	συνάψει	τις	σχετικές	συμβάσεις.

Ο	 Όμιλος	 διαχειρίζεται	 την	 έκθεσή	 του	 σε	 συναλλαγματικό	 ρίσκο	 κάνοντας	 χρήση	 προθεσμιακών	 συμβάσεων	

και	 δικαιωμάτων	 προαίρεσης	 συναλλάγματος	 «κλειδώνοντας»	 ισοτιμίες	 οι	 οποίες	 εξασφαλίζουν	 επάρκεια	

ρευστότητας	και	περιθωρίων	κέρδους.

Ακολούθως,	ο	Όμιλος	διαχειρίζεται	την	έκθεσή	του	σε	ρίσκο	εμπορευμάτων	(commodity	risk)	κάνοντας	χρήση	

προθεσμιακών	συμβολαίων,	μέσω	των	οποίων	αντισταθμίζει	τη	μεταβολή	στην	εύλογη	αξία	των	εμπορευμάτων,	

καθώς	και	συμβολαίων	ανταλλαγής	(commodity	swaps),	μέσω	των	οποίων	αντισταθμίζει	τον	κίνδυνο	μεταβολής	

των	ταμειακών	ροών.

6.11 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.

6.12 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
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6.13 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων

6.13 Ίδια κεφάλαια

i) Μετοχικό κεφάλαιο

Η	μετοχή	της	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	Α.Ε.	ΟΜΙΛΟΣ	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ	καθώς	και	οι	μετοχές	της	θυγατρικής	εταιρείας	ΜΕΤΚΑ	

Α.Ε.,	είναι	ελεύθερα	διαπραγματεύσιμες	στο	Χρηματιστήριο	Αθηνών.

 

Το	υπέρ	 το	άρτιο	μετοχικό	κεφάλαιο	 του	Ομίλου	προέκυψε	από	 την	 έκδοση	μετοχών	έναντι	 μετρητών	σε	αξία	

μεγαλύτερη	της	ονομαστικής	τους	αξίας.	

Με	την	από	3η	Ιουνίου	2011	Β	Επαναληπτική	Γενική	Συνέλευση	των	Μετόχων	της	Εταιρείας,	αποφασίσθηκε:	Α)	

H	μείωση	 του	μετοχικού	κεφαλαίου	 της	Εταιρείας	 κατά	 το	ποσό	€	6.030.410,86	με	ακύρωση	5.635.898	 ιδίων	

μετοχών	με	αντίστοιχη	τροποποίηση	του	άρθρου	5	του	Καταστατικού	της	Εταιρείας.	Συνεπεία	της	ανωτέρω	μείωσης	

το	μετοχικό	κεφάλαιο	της	Εταιρείας	διαμορφώθηκε	στο	ποσό	των	€	119.142.830,80,	διαιρούμενο	111.348.440	

ονομαστικές	μετοχές	ονομαστικής	αξίας	ενός	€	1,07	έκαστη.	B)	H	αύξηση	του	μετοχικού	κεφαλαίου	της	Εταιρείας	

κατά	το	ποσό	των	€5.957.141,54	με	κεφαλαιοποίηση	αποθεματικού	δια	εκδόσεως	5.567.422	νέων	μετοχών	με	

αντίστοιχη	τροποποίηση	του	άρθρου	5	του	Καταστατικού	της	Εταιρείας.	Συνεπεία	της	ανωτέρω	αύξησης	το	μετοχικό	

κεφάλαιο	ανέρχεται	σε	€	125.099.972,34,	διαιρούμενο	σε	116.915.862	ονομαστικές	μετοχές	ονομαστικής	αξίας	

€	1,07	έκαστη.	
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6.14 Λοιπά Αποθεματικά

Τα	αποθεματικά	που	παρουσιάζονται	στις	οικονομικές	καταστάσεις	αναλύονται	ως	εξής:

Η	πλειοψηφία	 των	ανωτέρω	αποθεματικών	προέρχεται	από	 τη	Μητρική	Εταιρεία	 του	Ομίλου.	Σύμφωνα	με	 την	

Ελληνική	εμπορική	νομοθεσία,	οι	εταιρείες	υποχρεούνται,	από	τα	κέρδη	της	χρήσης,	να	σχηματίσουν	το	5%	σαν	

τακτικό	αποθεματικό	μέχρις	ότου	αυτό	φτάσει	το	ένα	τρίτο	του	καταβλημένου	μετοχικού	τους	κεφαλαίου.	Κατά	την	

διάρκεια	της	ζωής	της	εταιρείας	απαγορεύεται	η	διανομή	του	τακτικού	αποθεματικού.	

Τα	αφορολόγητα	αποθεματικά	ειδικών	διατάξεων	νόμων	αφορούν	μη	διανεμηθέντα	κέρδη	τα	οποία	απαλλάσσονται	

της	φορολογίας	βάσει	ειδικών	διατάξεων	αναπτυξιακών	νόμων	(υπό	την	προϋπόθεση	ότι	υπάρχουν	επαρκή	κέρδη	

για	το	σχηματισμό	τους).	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.



Ε
τή

σι
α 

οι
κο

νο
μι

κή
 έ

κθ
εσ

η 
τη

ς 
χρ

ήσ
ης

 α
πό

 1
η 

Ια
νο

υα
ρί

ου
 έ

ω
ς 

31
η 

Δ
εκ

εμ
βρ

ίο
υ 

20
13

131

6.15 Δανειακές υποχρεώσεις 

Τον	 Αύγουστο	 η	 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	 Α.Ε.	 –	 ΟΜΙΛΟΣ	 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΏΝ	 ολοκλήρωσε	 την	 αναχρηματοδότηση	 των	

υφιστάμενων	 δανειακών	 υποχρεώσεων	 της	 Εταιρείας,	 συνολικού	 ποσού	 ύψους	 €243	 εκατ.	 για	 3	 χρόνια,	 με	

δυνατότητα	επέκτασης	για		2	ακόμα	χρόνια	(σύνολο	5	χρόνια).	

6.16 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 
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Τα	ποσά	που	αναγνωρίζονται	στον	ισολογισμό	είναι:
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Οι	κύριες	αναλογιστικές	παραδοχές	που	χρησιμοποιήθηκαν	για	λογιστικούς	σκοπούς	είναι	οι	εξής:

 31/12/2013 31/12/2012

Προεξοφλητικό	επιτόκιο		 3,60%		 4,60%

Μελλοντικές	αυξήσεις	μισθών		 2,00%		 3,00%

Πληθωρισμός		 1,50%		 2,00%

6.17 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
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6.18 Προβλέψεις

Οι	προβλέψεις	που	αφορούν	τον	Όμιλο	και	την	Εταιρεία	αναγνωρίζονται	εφ’	όσον	υπάρχουν	παρούσες	νομικές	ή	

τεκμαρτές	υποχρεώσεις	ως	συνέπεια	παλαιότερων	γεγονότων,	εφ’	όσον	υπάρχει	πιθανότητα	εκκαθάρισης	τους	

μέσω	εκροών	πόρων,	και	εφ’	όσον	η	υποχρέωση	του	ποσού	μπορεί	να	υπολογιστεί	αξιόπιστα.	Πιο	συγκεκριμένα,	

αναγνωρίζονται	προβλέψεις	για	την	αποκατάσταση	του	περιβάλλοντος	απ’	όπου	ο	Όμιλος	προβαίνει	σε	εξόρυξη	

διαφόρων	μεταλλευμάτων	από	την	επεξεργασία	των	οποίων	καταλήγει	τελικά	στο	αλουμίνιο	και	τα	παράγωγά	του.	

Οι	προβλέψεις	επισκοπούνται	κατά	την	ημερομηνία	σύνταξης	κάθε	ισολογισμού	και	προσαρμόζονται	προκειμένου	

να	αντανακλούν	την	παρούσα	αξία	των	εξόδων	που	θα	απαιτηθούν	για	την	αποκατάσταση	των	τοποθεσιών	εκσκαφής	

και	εξόρυξης.	Ενδεχόμενες	απαιτήσεις	δεν	αναγνωρίζονται	στις	οικονομικές	καταστάσεις	αλλά	γνωστοποιούνται	

εφόσον	υπάρχει	πιθανότητα	εισροής	οικονομικών	οφελών.

Περιβαλλοντική Αποκατάσταση.	Αντιπροσωπεύει	την	παρούσα	αξία	της	εκτιμώμενης	δαπάνης	για	αποκατάσταση	

των	λατομείων	μετά	από	την	παύση	της	λειτουργίας	τους	καθώς	και	άλλων	παρόμοιων	υποχρεώσεων.

   

Φορολογικές Υποχρεώσεις.	Αφορά	πρόβλεψη	για	την	κάλυψη	μελλοντικών	διαφορών	από	φορολογικούς	ελέγχους.

 

Λοιπές Προβλέψεις.	Αφορά	προβλέψεις	για	διάφορους	κινδύνους	κανένας	από	τους	οποίους	δεν	είναι	σημαντικός	

για	τον	Όμιλο	καθώς	και	για	ενδεχόμενες	υποχρεώσεις	που	απορρέουν	από	παρούσες	δεσμεύσεις.
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6.19 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Η	ανάλυση	των	υπολοίπων	των	προμηθευτών	και	των	λοιπών	συναφών	υποχρεώσεων	του	Ομίλου	και	της	

Εταιρείας	έχει	ως	εξής:

6.20 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

6.21 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
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6.22 Κόστος πωληθέντων

6.23 Έξοδα διοίκησης / διάθεσης
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6.24 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης

 

Για	τις	μεταβολές	των	συναλλαγματικών	ισοτιμιών	στα	έτη	2013	και	2012	και	τις	επιπτώσεις	αυτών	στα	αποτελέσματα	

παρατίθεται	αναλυτικές	επεξηγήσεις	στην	Έκθεση	του	Δ.Σ.	και	στη	σημείωση	4	για	τη	διαχείριση	κινδύνων.
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6.25 Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα

6.26 Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
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Σε	επίπεδο	ατομικών	οικονομικών	καταστάσεων	προέκυψε,	λόγω	της	αρνητικής	μεταβολής	μακροοικονομικών	

και	χρηματοοικονομικών	παραμέτρων,	ζημιά	απομείωσης	της	επένδυσης	στη	θυγατρική	εταιρεία	ΘΟΡΙΚΗ	ΑΕΒΕ	

ποσού	€	13,3	εκατ.	Το	ποσό	αυτό	εμφανίζεται	στο	κονδύλι	«Λοιπά	Χρηματοοικονομικά	αποτελέσματα».

6.27 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.

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	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	οι	εταιρείες	του	Ομίλου	οι	οποίες	υπόκεινται	σε	φορολογικό	έλεγχο	σύμφωνα	με	τα	ανωτέρω,	

έλαβαν	εντός	του	2013	Πιστοποιητικό	Φορολογικής	Συμμόρφωσης	χωρίς	να	προκύψουν	διαφορές.

Για	τη	χρήση	2013,	ο	φορολογικός	έλεγχος	διενεργείται	ήδη	από	τους	νόμιμους	ελεγκτές	και	δεν	αναμένεται	να	

επιφέρει	σημαντική	διαφοροποίηση	στις	φορολογικές	υποχρεώσεις	που	έχουν	ενσωματωθεί	στις	Οικονομικές	

Καταστάσεις.

Τέλος,	βρίσκεται	σε	εξέλιξη	ο	φορολογικός	έλεγχος,	από	τις	αρμόδιες	αρχές	του	Υπουργείου	Οικονομικών,		της	

μητρικής	εταιρείας	Μυτιληναίος	Α.Ε.	για	τις	χρήσεις	2007-2010.
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6.28 Κέρδη ανά μετοχή

Τα	 κέρδη	 ανά	 μετοχή	 υπολογίστηκαν	 με	 το	 μέσο	 σταθμικό	 αριθμό	 των	 κοινών	 μετοχών,	 αφαιρουμένου	 του	

σταθμισμένου	μέσου	όρου	των	ιδίων	μετοχών.

Το	2013	έχουμε	αύξηση	του	σταθμισμένου	μέσου	αριθμού	των	κοινών	μετοχών	λόγω	πώλησης	των	ιδίων	μετοχών	

(σημείωση	6.31).

6.29 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
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6.30 Διακοπτόμενες Δραστηριότητες

Ο	 Όμιλος	 από	 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	αποφασίστηκε	στις	26	Ιανουαρίου	2009	η	προσωρινή	αναστολή	

της	 παραγωγικής	 δραστηριότητας	 του	 εργοστασίου	 παραγωγής	 Ψευδάργυρου	 –	Μολύβδου	 στη	 Ρουμανία,	 ενώ	

ταυτόχρονα	εμφανίζει	χωριστά	και	το	αποτέλεσμα	από	τη	διακοπείσα	δραστηριότητα	στην	ενοποιημένη	κατάσταση	

αποτελεσμάτων	 του	 Ομίλου.	 Δεδομένων	 των	 παγκόσμιων	 οικονομικών	 συγκυριών,	 δεν	 κατέστησαν	 δυνατά	

εναλλακτικά	 σενάρια	 για	 τη	 μελλοντική	 αξιοποίηση	 των	 περιουσιακών	 στοιχείων	 της	 θυγατρικής	 εταιρείας.	

Για	 το	λόγο	αυτό	ο	 Όμιλος	σκοπεύει	 να	εγκαταλείψει	 την	εν	λόγω	δραστηριότητα,	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	Ψευδάργυρου	–	Μολύβδου	(«SOMETRA	S.A.»)	δεν	θεωρείται	πλέον	περιουσιακό	στοιχείο	

κατεχόμενο	προς	πώληση	αλλά	προς	εγκατάλειψη	και	τα	περιουσιακά	στοιχεία	της	δραστηριότητας	επανέρχονται	

στις	συνεχιζόμενες	δραστηριότητες,	ενώ	ταυτόχρονα	συνεχίζεται	να	εμφανίζεται	χωριστά	το	αποτέλεσμα	από	τη	

διακοπείσα	δραστηριότητα	στην	ενοποιημένη	κατάσταση	αποτελεσμάτων	του	Ομίλου.

6.31 Πώληση Ιδίων Μετοχών

Το	Διοικητικό	Συμβούλιο	της	Εταιρείας	την	7.12.2007,	αποφάσισε	την	έναρξη	του	προγράμματος	απόκτησης	ιδίων	

μετοχών	σε	εφαρμογή	της	από	7.12.2007	Έκτακτης	Γενικής	Συνέλευσης	των	Μετόχων.	Η	Εταιρεία	είχε	το	δικαίωμα	

να	 προβεί	 κατά	 το	 χρονικό	 διάστημα	 από	 13.12.2007	 έως	 6.12.2009	 σε	 αγορά	μέχρι	 6.053.907	 ιδίων	 μετοχών	

με	κατώτατο	όριο	τιμής	αγοράς	€	2,08		και	ανώτατο	€	25.	Στη	συνέχεια	προέβη	στην	ακύρωση	5.635.898	ιδίων	

μετοχών,	σύμφωνα	με	την	από	της	3	Ιουνίου	Β’	Επαναληπτική	Γενική	Συνέλευση	των	Μετόχων	της.

Τέλος,	η	Εταιρεία	την	18.10.2013,	σύμφωνα	με	την	από	17.10.2013	απόφαση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου	της,	

προέβη	στην	πώληση	4.972.383	ιδίων	μετοχών	στην	τιμή	των	5,13	ευρώ	ανά	μετοχή	έναντι	συνολικού	τιμήματος	

€25.508.325.	Κατόπιν	της	συγκεκριμένης	συναλλαγής	η	Εταιρεία	δεν	είναι	πλέον	κάτοχος	ιδίων	μετοχών.	

Το	σύνολο	των	ιδίων	μετοχών	αποκτήθηκε	από	την	εταιρεία	Fairfax	Financial	Holdings	Limited,	ενισχύοντας	έτσι	

σημαντικά	τη	συνεργασία	της	με	τον	Όμιλο	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.	Από	τις	18	Οκτωβρίου	2013,	το	ποσοστό	που	κατέχει	η	

Fairfax	στον	Όμιλο	ανέρχεται	σε	5,02	%	,	καθιστώντας	την	τον	τρίτο	μεγαλύτερο	μέτοχο	του	Ομίλου.
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6.32 Εμπράγματα Βάρη

Επί	των	ακινήτων	του	Ομίλου	υφίστανται	εμπράγματες	εξασφαλίσεις	ύψους	323,7εκ	για	εξασφάλιση	τραπεζικού	

δανεισμού.

 

6.33 Δεσμεύσεις

Οι	δεσμεύσεις	του	Ομίλου	και	της	Εταιρείας	αναφορικά	με	τα	κατασκευαστικά	συμβόλαια	και	τις	χρηματοδοτικές	

μισθώσεις	έχουν	ως	εξής:

6.34 Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις
Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Οι	ανέλεγκτες	φορολογικές	χρήσεις	των	εταιρειών	του	Ομίλου	έχουν	ως	εξής:
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Για	τις	ανέλεγκτες	φορολογικές	χρήσεις	που	αναφέρονται	στο	παραπάνω	πίνακα,	υπάρχει	το	ενδεχόμενο	επιβολής	

πρόσθετων	φόρων	 και	 προσαυξήσεων	 κατά	 το	 χρόνο	 που	 θα	 εξετασθούν	 και	 θα	 οριστικοποιηθούν.	 Ο	 Όμιλος	

προβαίνει	 σε	 ετήσια	 εκτίμηση	 των	 ενδεχόμενων	 υποχρεώσεων	που	αναμένεται	 να	προκύψουν	 από	 τον	 έλεγχο	

παρελθουσών	 χρήσεων	 λαμβάνοντας	 τις	 αντίστοιχες	 προβλέψεις	 όπου	 αυτό	 κρίνεται	 απαραίτητο.	 Η	 διοίκηση	

θεωρεί	ότι	πέρα	των	σχηματισμένων	προβλέψεων	οι	οποίες	ανέρχονται	την	31.12.2013	σε	€2,5	εκατ.,	τυχόν	ποσά	

φόρων	που	πιθανόν	να	προκύψουν	δεν	θα	έχουν	σημαντική	επίδραση	στην	καθαρή	θέση	στα	αποτελέσματα	χρήσης	

και	τις	ταμειακές	ροές	του	Ομίλου.	

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	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	οι	εταιρείες	του	Ομίλου	οι	οποίες	υπόκεινται	σε	φορολογικό	έλεγχο	σύμφωνα	με	τα	ανωτέρω,	

έλαβαν	εντός	του	2013	Πιστοποιητικό	Φορολογικής	Συμμόρφωσης	χωρίς	να	προκύψουν	διαφορές.

Για	τη	χρήση	2013,	ο	φορολογικός	έλεγχος	διενεργείται	ήδη	από	τους	νόμιμους	ελεγκτές	και	δεν	αναμένεται	να	

επιφέρει	σημαντική	διαφοροποίηση	στις	φορολογικές	υποχρεώσεις	που	έχουν	ενσωματωθεί	στις	Οικονομικές	

Καταστάσεις.

Εν	τω	μεταξύ,	βρίσκεται	σε	εξέλιξη	ο	φορολογικός	έλεγχος,	από	τις	αρμόδιες	αρχές	του	Υπουργείου	Οικονομικών,		

της	μητρικής	εταιρείας	Μυτιληναίος	Α.Ε.	για	τις	χρήσεις	2007-2010.

Τέλος,	ο	φόρος	εισοδήματος	που	αναγνωρίστηκε	στην	εταιρική	και	ενοποιημένη	Κατάσταση	Αποτελεσμάτων	της	

χρήσης	 	 που	 έληξε	 την	 31/12/2013	 επηρεάστηκε	 κατά	 κύριο	 λόγο	 από	 αλλαγές	 στον	 εφαρμοστέο	 συντελεστή	

φορολογίας	εισοδήματος,	όπως	αυτές	απορρέουν	από	τις	απαιτήσεις	των	νόμων	Ν.4110/2013	και	Ν.4172/2013,	

συνολικού	αναβαλλόμενου		φορολογικού	εσόδου	ποσού	€	16,2	εκ	για	τον	Όμιλο	και	συνολικού	αναβαλλόμενου		

φορολογικού	εξόδου	€	10,5	εκ.	για	την	Εταιρεία.

Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις

Την	27/7/2011	η	Ελληνική	Κυβέρνηση	μέσω	του	Υπουργείου	Περιβάλλοντος	Ενέργειας	και	Κλιματικής	Αλλαγής,	

γνωστοποίησε	στη	θυγατρική	 του	Ομίλου	«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	Α.Ε.»	 απόφαση	 της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής,	 η	 οποία	

κρίνει	ασύμβατη	με	τους	κοινοτικούς	κανόνες	περί	κρατικών	ενισχύσεων	τη	διαφορά	μεταξύ	της	τιμής	πώλησης	

ηλεκτρικής	ενέργειας	που	επιβλήθηκε	στην	Αλουμίνιον	από	τη	ΔΕΗ	κατ’	εφαρμογή	του	ρυθμιζόμενου	τιμολογίου	

υψηλής	τάσης	(Α-150)	και	της	τιμής	που	προέκυπτε	από	την	εφαρμογή	της	Σύμβασης	του	1960	για	το	διάστημα	

μεταξύ	 Ιανουαρίου	 2007	 και	Μαρτίου	 2008,	 κατ’	 εφαρμογή	 απόφασης	 ασφαλιστικών	 μέτρων	 του	Μονομελούς	

Πρωτοδικείου	 ΑΘηνών,	 που	 έκρινε	 ότι	 η	 Σύμβαση	 του	 1960	 δεν	 είχε	 λήξει	 και	 διέταξε	 την	 επαναφορά	 της	

τιμολόγησης	στα	πλαίσια	της	εν	λόγω	σύμβασης.	Η	εν	λόγω	διαφορά	μεταξύ	των	δυο	τιμολογήσεων,	την	ανάκτηση	

της	οποίας	ζητά	η	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή	μέσω	της	ανωτέρω	απόφασή	ανέρχεται	σε	ποσό	€	20,3	εκ.	 (€	17,4εκ	

πλέον	τόκων).

Τα	επιχειρήματα	της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής	επί	του	συγκεκριμένου	εστιάζονται	στα	εξής:

i)	Επιλεκτική	εφαρμογή	«προνομιακής	τιμολόγησης»	μόνο	για	την	Αλουμίνιον.

ii)	Η	Επιτροπή	θεωρεί	ότι	ο	πωλητής	(ΔΕΗ)	δεν	είχε	κανένα	λόγο	να	χρεώσει	«μειωμένες	τιμές».	Λαμβάνοντας	

δε	υπόψη	ότι	η	ΔΕΗ	αρνήθηκε	την	παράταση	της	Σύμβασης	του	1960,	προκύπτουν	(για	την	Επιτροπή)	βάσιμες	
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ενδείξεις	ότι	η	παράταση	της	συμφωνίας	εξασφάλισε	πλεονέκτημα,	δεδομένου	ότι	δεν	αντιστοιχούσε	στη	«συνήθη	

τιμή»	για	τους	μεγάλους	βιομηχανικούς	καταναλωτές.

iii)	Τέλος,	η	επιτροπή	κρίνει	ότι	ο	τρόπος	αυτός	τιμολόγησης	προκαλεί	στρέβλωση	του	ανταγωνισμού	και	επηρεάζει	

τις	 συναλλαγές	 μεταξύ	 των	 κρατών	 μελών	 διότι	 η	 «προνομιακή	 τιμολόγηση»	 εφαρμόστηκε	 σε	 εταιρεία	 που	

δραστηριοποιείται	σε	τομέα	τα	προϊόντα	του	οποίου	αποτελούν	αντικείμενο	εκτεταμένων	συναλλαγών	μεταξύ	των	

κρατών	μελών.	

Σύμφωνα	με	τη	Διοίκηση,	η	απόφαση	της	Ε.Ε.	σχετικά	με	την	ανάκτηση	από	το	Ελληνικό	Δημόσιο	ποσού	€	20,3	

εκ.	 (€	 17,4εκ	 πλέον	 τόκων),	 θεωρούμενου	 ως	 κρατική	 ενίσχυση,	 βασίζεται	 στην	 εσφαλμένη	 θεώρηση	 ότι	 το	

ρυθμιζόμενο	τιμολόγιο	Υψηλής	Τάσης	(Α150),	όπως	αυτό	ίσχυε	κατά	την	περίοδο	αναφοράς	της	απόφασης	(1/2007	

–	3/2008)		στην	Ελληνική	αγορά,	δηλαδή	σε	μια	κατά	παράβαση	της	Κοινοτικής	Νομοθεσίας	(ιδίως	Οδηγία	2003/54/

ΕΚ)	μη	απελευθερωμένη	αγορά	ηλεκτρικής	ενέργειας	όπου	η	ΔΕΗ	κατείχε	μονοπωλιακή	θέση,	αποτελούσε	ένα	

ανταγωνιστικό,	εύλογο	και	αντάξιο	της	παροχής	τιμολόγιο	προμήθειας	ηλεκτρικής	ενέργειας	 (“market	 tariff”).	

Κατά	συνέπεια,	η	απόφαση	της	Ε.Ε.	βασίζεται	στην	παραδοχή	ότι	η	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	Α.Ε.	(τότε	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	ΤΗΣ	

ΕΛΛΑΔΟΣ),	πληρώνοντας	οτιδήποτε	λιγότερο	από	το	εν	λόγω	διοικητικά	ρυθμιζόμενο	τιμολόγιο	Υψηλής	Τάσης	που	

η	ΔΕΗ	ως	μονοπώλιο	και	το	Υπουργείο	Ανάπτυξης	ως	εποπτεύουσα	και	Διοικούσα	αρχή,	ουσιαστικά	επέβαλλαν	

στους	πελάτες	(όπως	η	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ),	ελάμβανε	ένα	είδος	κρατικής	ενίσχυσης	η	οποία	μάλιστα	επηρέαζε	θετικά	

τη	 θέση	 της	 έναντι	 των	 ανταγωνιστών	 της	 στην	 Ευρωπαϊκή	 αγορά.	 Όπως	 αναγνωρίζεται	 από	 την	 Ευρωπαϊκή	

Επιτροπή	στο	πλαίσιο	διαδικασίας	επί	παραβιάσει	(αρ.	2195/2009),	το	ρυθμιζόμενο	τιμολόγιο	Α-150	όφειλε	να	έχει	

καταργηθεί	ήδη	από	την	ενσωμάτωση	του	2ου	ενεργειακού	πακέτου	(Οδ.	2003/54/ΕΚ)	προκειμένου	να	προωθηθεί	

η	ανάπτυξη	της	ανταγωνιστικής	αγοράς	ηλεκτρικής	ενέργειας	και	να	καταργηθούν	οι	σταυροειδείς	επιδοτήσεις	

μεταξύ	καταναλωτών	ακόμη	και	 εντός	 της	 ίδιας	κατηγορίας,	 γεγονός	που	επανειλημμένως	έχει	 τονίσει	η	ΡΑΕ	

ήδη	από	το	2007.	Η	επιβολή	του	από	τη	ΔΕΗ	στην	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	με	τη	λήξη	της	σύμβασης	του	1960	δεν	συνιστά	

ένδειξη	συμπεριφοράς	του	πωλητή	της	οικονομίας	της	αγοράς,	αλλά	καταχρηστική	συμπεριφορά	του	κρατικού	

μονοπωλίου	που	εκμεταλλεύεται	τη	δεσπόζουσα	θέση	του	προκειμένου	να	αυξήσει	τα	έσοδά	του	στηριζόμενο	σε	

κρατική	παρέμβαση.	Αν	η	ΔΕΗ	δεχόταν	να	διαπραγματευτεί	ουσιαστικά	με	τους	πελάτες	της	(τους	συνδεόμενους	

στην	Υψηλή	Τάση	όπου	τα	τιμολόγια	όφειλαν	να	έχουν	απελευθερωθεί	ήδη	πριν	από	την	1.7.2008)	το	τίμημα	που	

θα	χρέωνε	στην	Αλουμίνιον	θα	προσδιοριζόταν	με	όρους	αγοράς	και	ανταγωνισμού,	δηλαδή	ακολουθώντας	τις	

βασικές	αρχές	τιμολόγησης	των	πελατών	Υψηλής	Τάσης	όπως	τελικά	αποτυπώνονται	στις	Αποφάσεις	της	ΡΑΕ	αρ.	

692/2011	και	798/2011,	γεγονός	που	θα	οδηγούσε	οπωσδήποτε	σε	πολύ	χαμηλότερο	τιμολόγιο.	Εξάλλου,	κατά	την	

ίδια	περίοδο	η	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	κατέβαλε	(κατ’	εφαρμογή	της	απόφασης	ασφαλιστικών	μέτρων)	τίμημα	ρεύματος	

υψηλότερο	από	τον	μέσον	όρο	της	τιμής	προμήθειας	ηλεκτρικού	ρεύματος	για	τις	αντίστοιχες	βιομηχανίες	στα	

λοιπά	κράτη-μέλη	και	ενώ	η	απόφαση	αναγνωρίζει	το	γεγονός	ότι	η	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ		δεν	έχει	εγχώριο	ανταγωνισμό	

προσδιορίζει	 εσφαλμένα	 τη	 «σχετική	 αγορά»	 χαρακτηρίζοντας	 την	 διαφορά	 του	 τιμολογίου	 που	 κατέβαλε	 η	

τελευταία	έναντι	των	λοιπών	βιομηχανικών	καταναλωτών	ως	παράνομη	κρατική	ενίσχυση.	

Σύμφωνα	με	τα	παραπάνω,	η	Διοίκηση	κρίνει	ότι	το	σκεπτικό	της	απόφασης	της	ΕΕ	είναι	αβάσιμο,	εσφαλμένο	ενώ	

πάσχει	και	λόγω	έλλειψης	επαρκούς	αιτιολογίας.	Κατόπιν	τούτου,	την	6.10.2011	η	θυγατρική	εταιρεία	Αλουμίνιον	

προσέφυγε	 ενώπιον	 του	 Γενικού	 Δικαστηρίου	 της	 Ευρωπαϊκής	 Ένωσης	 αιτούμενη	 την	 ακύρωση	 της	 ως	 άνω	

απόφασης.	

Προς	την	κατεύθυνση	αυτή	συνηγορεί	και	η	απόφαση	της	Διαιτησίας	στη	ΡΑΕ,	η	οποία	αν	και	αφορά	σε	διάφορο	

χρονικό	διάστημα,	εντούτοις,	δέχτηκε	ότι	η	τιμή	του	βιομηχανικού	τιμολογίου	την	οποία	επιχειρεί	να	επιβάλλει	η	

ΔΕΗ,	καθ’	όλη	τη	διάρκεια	της	διαφοράς	της	με	την	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ,	δεν	συνιστά	αγοραία	τιμή	(market	tariff).

Η	ΔΕΗ	επιχειρεί	να	εκτελέσει	την	ως	άνω	απόφαση	της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής,	μέσω	Διαταγής	Πληρωμής	που	

εξεδόθη	από	το	Μονομελές	Πρωτοδικείο	Αθηνών	(13601/2012),	τη	οποία	η	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	προσέβαλε	με	ανακοπή	

και	 αίτηση	 αναστολής	 εκτελέσεως.	 Το	 Μονομελές	 Πρωτοδικείο	 Αθηνών	 έκανε	 δεκτή	 την	 αίτηση	 αναστολής	

εκτελέσεως	 (αρ.αποφ.	857/2013)	και	ανέστειλε	 την	 έκδοση	απόφασης	επί	 της	ανακοπής	 (αρ.αποφ.	860/2013)	



146

μέχρι	 την	έκδοση	αποφάσεως	 του	Ευρωπαϊκού	Δικαστηρίου.	Στη	συνέχεια,	η	ΔΕΗ	επέτυχε	 την	ανάκληση	 των	

ως	άνω	αποφάσεων	και	 επιχειρεί	 εκ	 νέου	 την	 εκτέλεση	 της	ως	άνω	διαταγής	πληρωμής.	Η	ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ	θα	

εφεσιβάλει	την	απόφαση	επί	της	ανακοπής	και	θα	προσβάλλει	κάθε	πράξη	εκτέλεσης	που	θα	επιχειρήσει	η	ΔΕΗ,		

επιδιώκοντας	και	τη	λήψη	νέων	ασφαλιστικών	μέτρων	(αναστολή	εκτέλεσης).	

Εν	 κατακλείδι	 η	 άποψη	 της	 Διοίκησης	 είναι	 ότι	 η	 προσφυγή	 της	 εταιρείας	 κατά	 της	 απόφασης	 στο	 αρμόδιο	

Ευρωπαϊκό	Δικαστήριο	έχει	σοβαρές	πιθανότητες	επιτυχίας,	και	κατά	συνέπεια	η	«διαφορά»	των	€	20,3	εκ.	(€	

17,4εκ	πλέον	τόκων),	η	οποία	αναφέρεται	στην	εν	λόγω	απόφαση,	αποτελεί	μια	ενδεχόμενη	υποχρέωση,	έχουσα	

ωστόσο	σχεδόν	μηδαμινή	πιθανότητα	ως	προς	μια	μελλοντική	εκροή	οικονομικών	πόρων	για	τη	διευθέτησή	της.

Επιπροσθέτως,	 εκκρεμεί	 και	 μία	 επίδικη	 απαίτηση	 της	 θυγατρικής	 Εταιρείας	 του	 Ομίλου,	 ΜΕΤΚΑ	 Α.Ε.,	 από	

προμηθευτή	της,	ποσού	€	29,7	εκ.,	το	οποίο	αφορά	σε	αποζημίωση	λόγω	κακής	εκτέλεσης.	Η	αντίδικη	εταιρεία	

έχει	υποβάλλει	αναγνωριστική	αγωγή	ότι	δεν	έχει	υποχρέωση	να	καταβάλλει	στην		 ΜΕΤΚΑ	 Α.Ε.	 το	 παραπάνω	

ποσό.	Η	εταιρεία	θα	αναγνωρίσει	στα	αποτελέσματά	της		το	ποσό	που	τυχόν	θα	της	αποδοθεί	κατά	τον	χρόνο	της	

θετικής	έκβασης	και	είσπραξής	της.

Τέλος,	υπάρχουν	λοιπές	ενδεχόμενες	αξιώσεις	τρίτων,	ύψους	€12,7	εκατ.,	κατά	του	Ομίλου,	για	τις	οποίες	δεν	έχει	

σχηματιστεί	οποιαδήποτε	πρόβλεψη	σε	βάρος	των	αποτελεσμάτων	καθώς	πρόκειται	για	αξιώσεις	η	έκβαση	των	

οποίων	κρίνεται	αβέβαιη.	Επιπλέον,	υπάρχουν	αξιώσεις	του	Ομίλου	κατά	τρίτων	οι	οποίες	ανέρχονται	συνολικά	σε	

€75,38εκ.

6.35 Μερίσματα προτεινόμενα και διανεμηθέντα

Η	πρόταση	του	διοικητικού	συμβουλίου	προς	την	Γενική	Συνέλευση	των	Μετόχων	θα	είναι	η	μη	διανομή	μερίσματος,	

λόγω	της	μη	ύπαρξης	κερδών	τη	χρήση	2012.

6.36 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού

6.37 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Τα		διεταιρικά	υπόλοιπα	και	οι	συναλλαγές	μεταξύ	των	εταιρειών	που	ενοποιούνται	με	τη	μέθοδο	της	πλήρους	
ενοποίησης	έχουν	απαλειφθεί.	Ακολουθούν	πίνακες	που	απεικονίζουν	τις	απαιτήσεις,	τις	υποχρεώσεις,	τα	έσοδα	

και	τα	έξοδα	του	Ομίλου	και	της	Εταιρείας	αντίστοιχα,	με	τις		συνδεόμενες		εταιρείες:	
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Οι	παραπάνω	εγγυήσεις	αφορούν:	
Κατά	€	606,1εκ	σε	εγγυήσεις	για	Τραπεζικά	Δάνεια	θυγατρικών	και		κατά	€721,37	εκ	σε	εγγυήσεις	της	μητρικής	
προς	Πελάτες	και	Προμηθευτές	των	θυγατρικών	της	εταιρειών.	
Σημειώνεται	ότι	το	παραπάνω	ποσό	των	εγγυήσεων	που	έχει	εκδώσει	η	μητρική	προς	Πελάτες	και	Προμηθευτές	
των	θυγατρικών	της	εταιρειών,	αντιστοιχεί	στο	μέγιστο	της	εγγύησης	και	του	κινδύνου	που	έχει	αναληφθεί	από	τη	
μητρική	ανεξάρτητα	από	τη	πιθανότητα	πραγμάτωσης	του	εν	λόγω	κινδύνου.
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.	Συγκεκριμένα	
για	τη	χρήση	2013,	μέχρι	και	την	ημερομηνία	των	Οικονομικών	Καταστάσεων,	δεν	έχουν	ολοκληρωθεί	όλες	οι	
διαδικασίες	που	αφορούν	στη	μελέτη	τιμολόγησης	του	κόστους	των	εν	λόγω	εγγυήσεων.	Με	την	ολοκλήρωση	της	
προαναφερόμενης	διαδικασίας,	τυχόν	διαφορές	που	αφορούν	στη	χρήση	2013	θα	υπολογιστούν	στα	αποτελέσματα	
των	θυγατρικών	εταιρειών	της	χρήσης	2014.
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Οι	συναλλαγές	με	τις	ανωτέρω	εταιρείες	πραγματοποιούνται	σε	καθαρά	εμπορική	βάση.	Ο	Όμιλος	δεν	συμμετείχε	
σε	καμία	συναλλαγή	ασυνήθους	φύσης	ή	περιεχομένου	η	οποία	να	είναι	ουσιώδης	για	τον	Όμιλο,	ή	τις	εταιρείες	
και	τα	άτομα	που	συνδέονται	στενά	με	αυτόν,	και	δεν	αποσκοπεί	να	συμμετάσχει	σε	τέτοιου	είδους	συναλλαγές	στο	
μέλλον.	Καμία	από	τις	συναλλαγές	δεν	εμπεριέχει	ειδικούς	όρους	και	συνθήκες.	

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

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

6.38 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

Στις	25/2/2014	το	ΥΠΕΚΑ	ανακοίνωσε	τη	συμφωνία	μεταξύ	ΔΕΠΑ	και	Gazprom	για	την	αναδρομική	μείωση	της	
τιμής	του	αερίου	που	προμηθεύεται	η	πρώτη	από	τη	δεύτερη,	έκπτωση	που	θα	περάσει	στους	καταναλωτές.
Η	έκπτωση,	σύμφωνα	με	την	ανακοίνωση,	ανέρχεται	σε	15%	επί	της	τιμής	που	ισχύει	μέχρι	σήμερα	με	αναδρομική	
εφαρμογή,	σύμφωνα	και	με	τη	διακρατική	συμφωνία,	από	την	1/7/2013.	
Ο	Όμιλος	έχει	εκτιμήσει	τη	θετική	επίπτωση	που	προκύπτει	για	τη	χρήση	2013	από	την	προαναφερόμενη	έκπτωση	
σε	ποσό	12εκ	€	περίπου	για	τη	συνολική	κατανάλωση	του	κατά	το	διάστημα	από	1/7/2013	έως	και	31/12/2013.	Πιο	

αναλυτικά	η	επίπτωση	στα	αποτελέσματα	και	την	καθαρή	θέση	του	Ομίλου	έχει	ως	εξής:

Ποσά	σε	εκ	€ 

Επίπτωση	στα	λειτουργικά	 12,00	
αποτελέσματα	του	Ομίλου:	

Επίπτωση	στα	αποτελέσματα	μετά	 8,08
από	φόρους	και	δικαιώματα	
μειοψηφίας	Ομίλου:	

Ίδια	κεφάλαια	αποδιδόμενα	 8,08	
στους	μετόχους	της	μητρικής: 

Η	όποια	οριστική	θετική	επίπτωση,	θα	καταγραφεί	στα	αποτελέσματα	του	Ομίλου	μέσα	στη	χρήση	2014	όταν	και	θα	
πραγματοποιηθεί	η	σχετική	αναδρομική	τιμολόγηση	από	τη	ΔΕΠΑ	προς	τις	εταιρείες	του	Ομίλου	για	την	περίοδο	



Ε
τή

σι
α 

οι
κο

νο
μι

κή
 έ

κθ
εσ

η 
τη

ς 
χρ

ήσ
ης

 α
πό

 1
η 

Ια
νο

υα
ρί

ου
 έ

ω
ς 

31
η 

Δ
εκ

εμ
βρ

ίο
υ 

20
13

149

από	1/7/2013	μέχρι	και	την	τελευταία	ημερομηνία	τιμολόγησης	με	την	παλαιά,	προ	της	έκπτωσης,	τιμή.

Σχέδιο	 νόμου	«Ρυθμίσεις	 για	 την	 εξυγίανση	 του	 ειδικού	 λογαριασμού	 του	άρθρου	40	Ν.2773/1999	και	 λοιπές	
διατάξεις»

Με	το	εν	λόγω	σχέδιο	νόμου	προτείνονται	ρυθμίσεις	προκειμένου	να	διασφαλισθεί	η	βιωσιμότητα	του	Μηχανισμού	
Στήριξης	των	Ανανεώσιμων	Πηγών	Ενέργειας	(ΑΠΕ)	με	απώτερο	σκοπό	την	εξυγίανση	του	Ειδικού	Λογαριασμού	
του	 άρθρου	 40	 του	 ν.	 2773/1999.	 Επιπροσθέτως,	 οι	 προτεινόμενες	 ρυθμίσεις	 έχουν	ως	 στόχο	 να	 συμβάλλουν	
στη	 μείωση	 του	 κόστους	 της	 ηλεκτρικής	 ενέργειας	 για	 τον	 τελικό	 καταναλωτή	 και	 την	 εθνική	 οικονομία.	 Πιο	
συγκεκριμένα,	 το	 παρόν	 σχέδιο	 νόμου	 αποτελείται	 από	 τρεις	 βασικούς	 άξονες:	 α)	 προσαρμογή	 	 τιμών	 ώστε	
να	 συγκλίνουν,	 κατά	 το	 δυνατό,	 τα	 οφέλη	 από	 τον	 μηχανισμό	 στήριξης	 στα	 ίδια	 περίπου	 επίπεδα	 για	 όλες	 τις	
κατηγορίες	 παραγωγών,	 δηλαδή	 προσαρμογή	 που	 να	 στοχεύει,	 κατά	 το	 δυνατόν,	 στις	 ίδιες	 αποδόσεις	 μεταξύ	
των	 επενδύσεων,	 β)	 προστασία	 των	 επενδυτών	 λαμβάνοντας	 υπόψη	 και	 τις	 συμβάσεις	 χρηματοδότησης	 και	 γ)	
νέες	τιμές	αποζημίωσης	των	παραγωγών	ηλεκτρικής	ενέργειας	από	ΑΠΕ	και	ΣΗΘΥΑ,	συμβατές	με	τις	ανάγκες	
του	ηλεκτρικού	συστήματος	της	χώρας,	που	συμβάλλουν	στη	μείωση	του	ενεργειακού	κόστους	εξασφαλίζοντας	
συγχρόνως	εύλογες	αποδόσεις.
Το	εν	λόγω	σχέδιο	νόμου	αναρτήθηκε	στις	3	Μαρτίου	2014	σε	δημόσια	διαβούλευση	η	οποία	ολοκληρώθηκε	στις	
13	Μαρτίου	2014.
Σύμφωνα	με	το	άρθρο	3	του	εν	λόγω	σχεδίου	νόμου	προβλέπονται	τα	εξής:	
1.	 Εντός	 δύο	 (2)	 μηνών	από	 την	 έναρξη	 ισχύος	 του	παρόντος	 νόμου,	 οι	 παραγωγοί	ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ	οφείλουν	 να	

εκδώσουν	εκπτωτικό-πιστωτικό	παραστατικό	κατά	τον	Κώδικα	Φορολογικής	Απεικόνισης	Συναλλαγών	(ΚΦΑΣ),	
με	το	οποίο	να	παρέχουν	έκπτωση:	

 α. σε	 ποσοστό	 35%	 οι	 παραγωγοί	 ενέργειας	 από	 φωτοβολταϊκά	 (πλην	 των	 περιπτώσεων	 του	 «Ειδικού	
Προγράμματος	ανάπτυξης	φωτοβολταϊκών	συστημάτων	σε	κτιριακές	εγκαταστάσεις»)	και	

 β. σε	ποσοστό	10%	οι	παραγωγοί	ενέργειας	από	τις	υπόλοιπες	ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ,	και	στις	δύο	περιπτώσεις	(α)	και	
(β)	επί	της	συνολικής	αξίας	της	πωληθείσας	ενέργειας	για	το	2013.	

2.	 Aπό	την	παρέλευση	της	προθεσμίας	της	παραγράφου	1	και	μέχρι	την	έκδοση	και	παράδοση	του	παραστατικού	
που	αναφέρεται	στην	παράγραφο	αυτή,	αναστέλλεται	η	υποχρέωση,	του	ΛΑΓΗΕ	για	το	Διασυνδεδεμένο	Σύστημα	
και	του	ΔΕΔΔΗΕ	για	το	Μη	Διασυνδεδεμένο	Σύστημα,	καταβολής	τιμήματος	για	την	ποσότητα	ενέργειας	που	
παραδίδεται	από	τον	μήνα	έναρξης	ισχύος	του	παρόντος	και	εφεξής.	Ο	Γενικός	Γραμματέας	Δημοσίων	Εσόδων	
εξουσιοδοτείται	να	καθορίσει	με	απόφασή	του	τις	λεπτομέρειες	σχετικά	με	την	φορολογική	απεικόνιση	της	
συναλλαγής	που	περιγράφεται	στην	παράγραφο	1	και	την	παρούσα.	

3.	 Για	τα	έργα	ΑΠΕ	και	ΣΗΘΥΑ	που	εκδίδουν	σύμφωνα	με	την	παρ.	1	πιστωτικό-εκπτωτικό	παραστατικό	η	έκτακτη	
εισφορά	του	ν.	4093/2012,	όπως	τροποποιήθηκε	και	ισχύει,	για	το	2013	επαναϋπολογίζεται	επί	των	μειωμένων,	
μετά	την	έκπτωση,	εσόδων	από	την	πώληση	ενέργειας	το	αναφερόμενο	έτος.	

Ο	 Όμιλος	 έχει	 υπολογίσει	 την	 επίπτωση	 που	 ενδέχεται	 να	 προκύψει	 στα	 ενοποιημένα	 αποτελέσματα	 και	 την	
Ενοποιημένη	Καθαρή	Θέση	αν	εφαρμοστούν	τα	όσα	προβλέπονται	στο	ανωτέρω	άρθρο	του	σχεδίου	νόμου.	Η	εν	
λόγω	επίπτωση	έχει	ως	εξής:

Ποσά	σε	εκ	€ 

Επίπτωση	στα	λειτουργικά	 2,88	
αποτελέσματα	του	Ομίλου:	

Επίπτωση	στα	αποτελέσματα	μετά	 2,64	
από	φόρους	και	δικαιώματα	
μειοψηφίας	Ομίλου:	

Ίδια	κεφάλαια	αποδιδόμενα	 2,64	
στους	μετόχους	της	μητρικής: 
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Ο	Όμιλος	παρακολουθεί	τις	εξελίξεις	αναφορικά	με	το	εν	λόγω	σχέδιο	νόμου	και	θα	αναγνωρίσει	στα	αποτελέσματα	

της	χρήσης	2014	την	όποια	επίπτωση	τελικά	προκύψει	μετά	την	οριστικοποίηση	της	επεξεργασίας	των	σχολίων	

που	προέκυψαν	κατά	τη	διαδικασία	της	δημόσιας	διαβούλευσης	του	σχεδίου	νόμου,	σχόλια	 τα	οποία	ήταν	στο	

σύνολο	τους	αρνητικά,	καθώς	και	την	ψήφιση	του	τελικού	κειμένου.

Η	θυγατρική	εταιρεία	 του	Ομίλου,	ΜΕΤΚΑ	Α.Ε.	ανακοίνωσε	 την	13.2.2014	 την	υπογραφή	νέου	συμβολαίου	 της	

θυγατρικής	της	,	Power	Projects	Sanayi	İnİaat	Ticaret	Limited	İirketi	(Power	Projects	Limited)	με	τη	Société	

Algérienne	de	Production	de	l’Electricité	(SPE	Spa).	Το	έργο	αφορά	σε	μελέτη	,	προμήθεια,	κατασκευή	και	θέση	

σε	λειτουργία	οκτώ	 (8)	κινητών	παραγωγής	ηλεκτρικής	ενέργειας	με	καύσιμο	φυσικό	αέριο	και	συνολική	 ισχύ	

179,72	MW	σε	τοπικές	συνθήκες	που	θα	εγκατασταθούν	σε	 τρεις	 (3)	 τοποθεσίες	στην	Αλγερία	 .	Πρόκειται	για	

το	πέμπτο		μεγάλο	έργο	που	αναλαμβάνει	η	ΜΕΤΚΑ	στην	Αλγερία	,	το	οποίο	θα	υλοποιηθεί	από	την	κοινοπραξία	

Power		Projects	Limited		με	την	General	Electric.	Το	έργο	αφορά	σε	μελέτη,	προμήθεια,	κατασκευή	και	θέση	σε	

λειτουργία	οκτώ	(8)	κινητών	μονάδων	παραγωγής	ηλεκτρικής	ενέργειας	με	καύσιμο	φυσικό	αέριο	και	συνολική	

ισχύ	179,72	MW	σε	τοπικές	συνθήκες,	που	θα	εγκατασταθούν	σε	τρεις	(3)	τοποθεσίες	στην	Αλγερία.	Η	συνολική	

αξία	του	συμβολαίου	για	την	Power	Projects	Limited	είναι	$66.085.842.	Το	έργο	θα	υλοποιηθεί	με	διαδικασία	

ταχεία	εκτέλεσης	(fast-track),	με	στόχο	την	έναρξη	εμπορικής	λειτουργίας	το	πρώτο	εξάμηνο	του	2014.

Επίσης,	 η	 	ΜΕΤΚΑ	 Α.Ε.	 ανακοίνωσε	 την	 11.3.2014	 την	 ανακήρυξη	 της	 ,	 μετά	 από	 σχετική	 απόφαση	 του	 Δ.Σ.	

της	ΕΡΓΑ	ΟΣΕ	Α.Ε,	σε	προσωρινό	ανάδοχο	του	έργου	«Κατασκευή	υπολειπομένων	έργων	υποδομής,	επιδομής,	

σηματοδότησης	 -	 τηλεδιοίκησης,	 τηλεπικοινωνιών	 και	 ηλεκτρομηχανολογικών	 εγκαταστάσεων	 σηράγγων	 για	

τη	 νέα	 σιδηροδρομική	 γραμμή	Κιάτο	 -	 Ροδοδάφνη».	 Το	 έργο,	 συνολικού	 προϋπολογισμού	 ύψους	 273.000.000	

Ευρώ,	συγχρηματοδοτείται	από	το	Ευρωπαϊκό	Ταμείο	Περιφερειακής	Ανάπτυξης	(ΕΤΠΑ),	στο	πλαίσιο	του	Άξονα	

Προτεραιότητας	Β	του	Επιχειρησιακού	Προγράμματος	«Ενίσχυση	της	Προσπελασιμότητας»	του	ΕΣΠΑ	2007-2013,	

και	 έχει	 χρονοδιάγραμμα	υλοποίησης	εντός	24	μηνών	από	 την	ημερομηνία	υπογραφής	 της	σύμβασης.	Για	 την	

εκτέλεση	 του	 έργου	η	METKA	θα	 συνεργαστεί	 με	 την	 πολυεθνική	 εταιρεία	 THALES,	 η	 οποία	 κατέχει	 ηγετική	

θέση	παγκοσμίως	στον	τομέα	σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης	σιδηροδρομικών	έργων,	και	την	Ελληνική	εταιρεία	

Ξανθάκης	Α.Τ.Ε.	εξειδικευμένη	σε	έργα	επιδομής.

Η	σιδηροδρομική	γραμμή	Κιάτο-Ροδοδάφνη,	που	εντάσσεται	στο	ευρύτερο	έργο	της	κατασκευής	της	νέας	διπλής	

σιδηροδρομικής	γραμμής	Αθήνας	(ΣΚΑ)-Πάτρας,	αποτελεί	ένα	ιδιαίτερα	σημαντικό	έργο	υποδομής,	καθώς	με	την	

υλοποίηση	του	γίνεται	πλέον	πραγματικότητα	η	διασύνδεση	της	Πελοποννήσου	με	το	σύγχρονο	σιδηροδρομικό	

δίκτυο	 της	 Αθήνας.	 Η	 Νέα	 Διπλή	 Σιδηροδρομική	 Γραμμή	 Υψηλών	 Ταχυτήτων	 (Ν.Δ.Σ.Γ.Υ.Τ.)	 μεταξύ	 ΚΙΑΤΟΥ	 –	

ΠΑΤΡΑΣ	είναι	συνέχεια	 της	Νέας	Διπλής	Σιδηροδρομικής	Γραμμής	Υψηλών	Ταχυτήτων	ΑΘΗΝΏΝ	–	ΚΟΡΙΝΘΟΥ	

–	ΚΙΑΤΟΥ	και	θα	αποτελέσει	το	συνδετήριο	άξονα	της	πρωτεύουσας	με	την	Πάτρα,	το	τρίτο	σε	μέγεθος	οικονομικό	

κέντρο	της	χώρας.

E. Στοιχεία και Πληροφορίες
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 
Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε και του
ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση 

διαδικτύου της www.mytilineos.gr όπου αναρτώνται  οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/13 31/12/12 31/12/11 31/12/13 31/12/12
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 1.081.673 1.097.529 1.121.359 10.204 10.285
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 244.706 244.772 240.246 99 229
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία 347.181 324.146 300.123 847.466 924.185
Αποθέματα 128.425 151.074 174.560 – –
Απαιτήσεις από πελάτες 575.079 658.247 448.810 385 498
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 287.222 248.638 435.499 16.484 18.236
Μη κυκλοφοφούντα περιουσιακά στοιχεία

προοριζόμενα για πώληση ~~~~~~``– ~~~~~~``– ~~~~~~``– ~`~~~``– ~~~`~``–
Σύνολο Ενεργητικού 2.664.287 2.724.406 2.720.598 874.638 953.433
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 125.335 125.335 127.545 125.100 125.100
Αποθεματικό Ιδίων Μετοχών – (104.566) (104.566) – (104.566)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 738.956 779.245 740.822 379.468 456.078
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας (α) 864.291 800.014 763.801 504.568 476.611
Δικαιώματα μειοψηφίας (β) `~`233.404 ~`176.202 ~`151.876 ~~~~``– ~~~~``–
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 1.097.695 ~`976.216 ~`915.677 504.568 476.611
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 435.115 22.635 334.588 159.308 –
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 356.396 305.401 357.519 75.618 39.039
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 256.311 838.777 508.141 3.329 330.982
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 518.769 581.378 604.673 131.815 106.800
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση ~~~~~~``– ~~~~~~``– ~~~~~~``– ~`~~~``– ~~~`~``–
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 1.566.592 1.748.191 1.804.921 370.070 476.821
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 2.664.287 2.724.406 2.720.598 874.638 953.433

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/13 31/12/12 31/12/11 31/12/13 31/12/12

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2013, 01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) 960.338 900.806 844.253 476.611 477.676

Μεταβολή λόγω εφαρμογής του ΔΛΠ 8 15.878 14.871 13.256
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (16.935) 68.815 68.291 (76.610) (1.064)
Αύξηση / (μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου (6) 11.814 (83) – –
Διανεμηθέντα μερίσματα (6.020) (17.849) (12.124) – –
Δικαιώματα μειοψηφίας από Εξαγορά μεριδίου θυγατρικής – – – – –
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών 104.566 – – 104.566 –
Λοιπές επιδράσεις από μεταβολές σε θυγατρικές εταιρείες (250) (2.241) 2.085 – –
Μεταβολή κεφαλαίων από Πώληση θυγατρικής ~~`40.124 ~~~~~`– ~~~~~`– ~~~~~`– ~~~~~`–
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου

(31.12.2013, 31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα) 1.097.695 976.216 915.677 504.568 476.611

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/13 1/1-31/12/12

Συνεχιζόμενες Διακοπτόμενες Συνεχιζόμενες Διακοπτόμενες
Δραστηριότητες Δραστηριότητες Σύνολο Δραστηριότητες Δραστηριότητες Σύνολο

Κύκλος Εργασιών 1.402.954 6.339 1.409.293 1.453.636 5.771 1.459.407
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 200.040 2.184 202.224 138.484 2.902 141.386
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 

και επενδυτικών αποτελεσμάτων  166.642 (179) 166.463 104.152 (57) 104.095
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 80.378 (202) 80.176 55.397 (71) 55.326
Μείον φόροι ~`(13.058) ~`~~~`– ~`(13.058) ~`(10.000) ~~~~`– ~`(10.000)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) ~~`67.320 ~``(202) ~~`67.118 ~~`45.398 ~`~(71) ~~`45.327
Ιδιοκτήτες μητρικής 22.707 (202) 22.505 19.131 (71) 19.060
Δικαιώματα μειοψηφίας ~~`44.613 ~`~~~`– ~~`44.613 ~~`26.267 ~`~~~`– ~~`26.267
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) ~`(84.053) ~~~~~`– ~`(84.053) ~~`23.488 ~~~~`– ~~`23.488
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) ~`(16.733) ~~`(202) ~`(16.935) ~~`68.886 ~~`(71) ~~`68.815
Ιδιοκτήτες μητρικής (61.169) (202) (61.371) 29.008 (71) 28.937
Δικαιώματα μειοψηφίας 44.436 – 44.436 39.878 – 39.878
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,2010 (0,0018) 0,1992 0,1793 (0,0007) 0,1786
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 231.961 1.613 233.574 165.423 1.947 167.370

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/13 1/1-31/12/12

Κύκλος Εργασιών 16.918 16.040
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 29 28
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 

και επενδυτικών αποτελεσμάτων  1.436 2.723
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (15.908) 8.418
Μείον φόροι ~~`2.406 ~~7.420
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) (13.502) ~~(997)
Ιδιοκτήτες μητρικής (13.502) (997)
Δικαιώματα μειοψηφίας ~~~~~`– ~~~~`–
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (63.108) ~~`(67)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) (76.610) (1.064)
Ιδιοκτήτες μητρικής (76.610) (1.064)
Δικαιώματα μειοψηφίας – –
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,1195) (0,0090)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.896 3.169

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/13 1/1-31/12/12 1/1-31/12/13 1/1-31/12/12

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 80.378 55.397 (15.908) (8.418)
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων (Διακοπείσες δραστηριότητες) (202) (71) – –
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 67.112 63.276 460 445
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 13.609 226 29.235 23.066
Προβλέψεις (5.777) (9.789) – –
Συναλλαγματικές Διαφορές 881 (454) 1.017 (461)
Λοιπά αποτελέσματα λειτουργικών δραστηριοτήτων (200) 5.800 – –
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (21.248) (3.381) (29.045) (25.547)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 62.335 44.999 17.056 13.623
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 23.374 32.946 – –
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (6.630) (101.778) 4.139 1.500
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 15.618 (31.863) 58.015 (649)
Μείον: 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (63.705) (49.932) (18.917) (14.899)
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (4.662) (4.187) – –
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες ~~1.859 ~~1.932 ~~~~~`– ~~~~~`–
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 162.742 3.120 46.051 (11.340)
Επενδυτικές δραστηριότητες
(Απόκτηση) / Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 40.071 (40.000) 40.245 (19.711)
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  (57.967) (95.522) (249) (189)
Αγορά συγγενών επιχειρήσεων – (345) – –
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 1.575 438 1 1
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση – – – –
Εισπράξεις από επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής – – – 20.290
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 69 52 – –
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 1.306 5.095 193 –
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (100) (6.677) (100) (200)
Εισπράξεις Επιχορηγήσεων 7.025 – – –
Τόκοι εισπραχθέντες 414 6.456 1.838 7.303
Εισπράξεις από αποπληρωμή δανείων – – 49.898 27.071
Δάνεια χορηγηθέντα σε / από  συνδεδεμένα μέρη – – – –
Μερίσματα εισπραχθέντα 59 83 5.474 16.421
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 1 1 – –
Λοιπά ~~~~(22) ~`~~~~~– ~~~~~– ~~~~~–
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (7.566) (130.418) 97.298 50.986
Xρηματοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση κοινών μετοχών – 11.960 – –
Πώληση / (Αγορά ) Ιδίων Μετοχών 25.248 – 25.248 –
Πληρωμή φόρου συγκεντρωσης (216) (36) – –
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – – – –
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 291.909 26.267 – 32.797
Εξοφλήσεις δανείων (201.069) (147.984) (166.378) (93.000)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) – – – –
Μερίσματα πληρωθέντα (8.358) (17.105) – –
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων – (6) – –
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες ~`~~~~~– ~`~`~~~~– ~`~~~`~~– ~`~~~~~–
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) ~107.515 `(126.905) `(141.130) `(60.203)
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) ~`262.692 `(254.203) ~~~`2.219 `(20.557)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου (172.565) ~~`84.232 ~~`(2.105) ~~18.406
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου ~~`90.127 `(169.970) ~~~~`114 ~~(2.151)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

της χρήσης 2013 παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 3.10 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 6.34 των ετήσιων οικονομι-

κών καταστάσεων. Για τη χρήση 2012, οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο
σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, έλαβαν εντός του 2013 Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν δια-
φορές. Για τη χρήση 2013, ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται ήδη από τους νόμιμους ελεγκτές και δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντική διαφο-
ροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις. Για να θεωρηθεί η χρήση περαιωμένη, πρέπει να
ισχύσουν τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011. Τέλος, βρίσκεται σε εξέλιξη ο φορολογικός έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές
του Υπουργείου Οικονομικών της μητρικής εταιρείας Μυτιληναίος Α.Ε. για τις χρήσεις 2007 - 2010.

3. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές του Ισολογισμού 31 Δεκεμβρίου 2012.
4. Επί των ακινήτων του Ομίλου υφίστανται εμπράγματες εξασφαλίσεις ύψους 323,7εκ για εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού.
5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην εταιρία  στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και της αντίστοιχης περιόδου της

προηγούμενης χρήσης είναι:
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/13 31/12/12 31/12/13 31/12/12
Μισθωτοί 1.565 1.521 60 59
Ημερομίσθιοι ~`191 ~`315 ~– ~–

1.756 1.836 60 59
6. Επενδύσεις χρήσης 2013: Όμιλος € 57.967 χιλ. και Εταιρεία €249χιλ.   
7. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών επί του συνολικού σταθμισμένου αριθμού μετοχών.
8. Η Εταιρεία την 18.10.2013, σύμφωνα με την από 17.10.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη στην πώληση 4.972.383 ιδίων με-

τοχών στην τιμή των 5,13 ευρώ ανά μετοχή έναντι συνολικού τιμήματος € 25.508.325.Το σύνολο των ιδίων μετοχών αποκτήθηκε από την εται-
ρεία Fairfax Financial Holdings Limited. Από τις 18 Οκτωβρίου 2013, το ποσοστό που κατέχει η Fairfax στον Όμιλο ανέρχεται σε 5,02 % , καθιστώ-
ντας την τον τρίτο μεγαλύτερο μέτοχο του Ομίλου. Κατόπιν της συγκεκριμένης συναλλαγής, η Εταιρεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 δεν είναι
κάτοχος ιδίων μετοχών.

9. Έγινε επανεκτίμηση της ωφέλιμης ζωής βασικών παραγωγικών μονάδων του ομίλου βάσει της παραγράφου 51 του ΔΛΠ 16 (Σημείωση 3.8.2 των
οικονομικών καταστάσεων).

10. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων από την έναρξη της οικονομικής περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα προς αυ-
τήν μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα – 29.299
Έξοδα – 26.505
Απαιτήσεις – 552
Υποχρεώσεις – 163.377
Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης 13.756 2.963
Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης – –
Υποχρεώσεις προς διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης – 49

11. Στον πίνακα "Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων", τα ποσά που καταχωρήθηκαν στη γραμμή "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φό-
ρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)" κατά τη 31η Δεκεμβρίου 2013 και 2012 αντίστοιχα, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:  

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/13 31/12/12 31/12/13 31/12/12

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 67.118 45.327 (13.502) (997)
Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των Οικονομικών Καταστάσεων

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού (611) 7.895 – –
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 13.371 – 15.929 –
Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών 87 8.354 – –
Φόρος εισοδήματος στοιχείων των λοιπων συνολικών εσόδων (3) – – –
Κέρδη/(ζημία) από πώληση ιδίων μετοχών (79.073) (79.058)
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) (5.882) 7.239 21 (67)
Μεταβολή αποθεματ. από αλλαγή φορολογικού συντελεστή (11.942) ~~~~`– ~~~~~`– ~~~~`–
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (16.935) 68.815 (76.610) (1.064)

12. Την 17/1/2013 εκδόθηκε με σχετική απόφαση του ΥΠΕΚΑ η άδεια εμπορικής λειτουργίας του σταθμού συμπραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότη-
τας της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. Ήδη, από τις 28/11/2012, ο εν λόγω σταθμός είχε ενταχθεί σε καθεστώς «δοκιμαστικής λειτουργίας» ως Κατανεμό-
μενη Μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (δοκιμαστική λειτουργία Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ) από το
λειτουργό της αγοράς, κατόπιν της υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης συναλλαγών, επιμετρώντας και τιμολογώντας ανάλογα την εγχυό-
μενη ηλεκτρική ενέργεια στο σύστημα.  

13. Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., θυγατρική του Ομίλου Μυτιληναίος, το Φεβρουάριο του 2013 υπέγραψε συμβόλαιο με την Ελβετική πολυεθνική Glencore
για την πώληση 75.000 τόνων αλουμινίου σε κολόνες. Οι ποσότητες θα διατεθούν στην Ευρωπαϊκή αγορά στο διάστημα από τον Ιανουάριο του
2013 μέχρι τον Ιούνιο του 2014.

14. Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε., θυγατρική του Ομίλου Μυτιληναίος ανακοίνωσε τα εξής νέα έργα: α) τον Μάιο του 2013, υπεγράφη νέο συμβόλαιο με την Société
Algérienne de Production de l’Electricité (SPE Spa), σε κοινοπραξία με την General Electric.Η συνολική αξία του συμβολαίου για τη ΜΕΤΚΑ Α.Ε. εί-
ναι € 72.055.270 συν DZD 2.127.010.929 (περίπου € 92.8 εκατ. συνολικά) και το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι 29,5 μήνες. β) τον Ιούλιο του
2013, υπεγράφη νέο συμβόλαιο με το Υπουργείο Ηλεκτρισμού του Ιράκ για το έργο κατασκευής σταθμού συνδυασμένου κύκλου στο Al-Anbar. Η
συνολική αξία του συμβολαίου είναι $1,050 εκατ και το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι 32 μήνες.

15. Το Σεπτέμβριο του 2013 η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ολοκλήρωσε το έργο κατασκευής σταθμού ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου στη Σαμψούντα
της Τουρκίας.

16. Τον Αύγουστο του 2013,  η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ολοκλήρωσε την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών
υποχρεώσεων της Εταιρείας, συνολικού ποσού ύψους €243 εκατ. για 3 χρόνια, με δυνατότητα επέκτασης για  2 ακόμα χρόνια (σύνολο 5 χρόνια).

17. Με απόφαση από τις 21/11/2013 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της θυγατρικής εταιρείας «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», αποφασίσθηκε η απορρόφηση του κλάδου παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από εν λειτουργία εργοστάσια με καύσιμο φυσικό αέριο της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου Μυτιληναίος με την επωνυμία
«PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 και τα άρθρα 1-
5 του Ν.2166/1993. Η ανωτέρω απόσχιση και εισφορά Κλάδου εγκρίθηκε βάσει της υπ’αριθμόν 24018/13-06/12/2013 σχετ. 22999/13 Απόφαση του Αντιπε-
ριφερειάρχου Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ ΒΛΓΠ7Λ7-Ζ31).

18. Κατά το μήνα Νοέμβριο οι 100% θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε και PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (100% θυγατρική του Ομίλου  PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ), εξέδωσαν κοινοπρακτικά ομολογιακά δάνεια ύψους €145 εκατ  και €104
εκατ αντίστοιχα, μέσω των οποίων πραγματοποίησαν αναδιάρθρωση υφιστάμενου δανεισμού. Η διάρκεια των ανωτέρω ομολογιακών δανείων εί-
ναι 3 έτη, με δυνατότητα επέκτασης για 2 ακόμα έτη, ήτοι συνολικά έως 5 έτη. 

19. Το Σεπτέμβριο η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
υπέβαλλε αίτημα για την ανάκληση της υπ’ αρ. Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/4/10202/01-06-2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το σταθμό ηλε-
κτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου, με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 436,6 MW, στην Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου. 

20. Σχετικά με την απόφαση της Ε.Ε. για την ανάκτηση, από τη θυγατρική «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.», από το Ελληνικό Δημόσιο ποσού €17,4εκ θεωρού-
μενου ως κρατική ενίσχυση, η θέση της Διοίκησης παρουσιάζεται αναλυτικά στη Σημείωση 6.34 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

21. Στις 20.11.2013 η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – Όμιλος Επιχειρήσεων ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της πώλησης 3.217.288 μετοχών της θυγα-
τρικής της εταιρείας ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ - ΜΕΤΚΑ Α.Ε. για το συνολικό ποσό των €40,2 εκατ., μέσω ταχείας διαδικασίας βι-
βλίου προσφορών με ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της πώλησης, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. διατηρεί πο-
σοστό 50,0% + 1 Μετοχή του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ.

Μαρούσι, 24 Μαρτίου 2014
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Ο FINANCIAL CONTROLLER ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
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∞ÚÌfi‰È·  ÀËÚÂÛ›· - ¡ÔÌ·Ú¯›·: ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘ÍË˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, 
°ÂÓÈÎ‹ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ∂ÌÔÚ›Ô˘, °ÂÓÈÎ‹ ¢/ÓÛË ∂ÛˆÙ.∂ÌÔÚ›Ô˘, ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ∞ÓˆÓ‡ÌˆÓ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ & ¶›ÛÙÂˆ˜

¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜: www.mytilineos.gr
™‡ÓıÂÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ : ∂À∞°°∂§√™ ªÀΔπ§∏¡∞π√™, √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, / ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜, ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ & ¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜,
πø∞¡¡∏™ ªÀΔπ§∏¡∞π√™, ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜ / ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜, ∞ÓÙÈÚfiÂ‰ÚÔ˜, °∂øƒ°π√™-º∞¡√Àƒπ√™ ∫√¡Δ√À∑√°§√À, 
√ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ / ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜, ∂ÓÙÂÙ·ÏÌ¤ÓÔ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ™√ºπ∞ ¢∞™∫∞§∞∫∏, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ / ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜, 

WADE BURTON, /ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜, ¡π∫√§∞√™ ∫∞ƒ∞ª√À∑∏™,  √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ / ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜, 
∞¶√™Δ√§√™ °∂øƒ°π∞¢∏™, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ / ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜,
Ãƒ∏™Δ√™ ∑∂ƒ∂º√™, ∞Î·‰ËÌ·˚Îfi˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ º˘ÛÈÎ‹˜ ÙË˜ ∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ / ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜, 
ªπÃ∞∏§ Ã∞¡¢ƒ∏™, ∂ÊÔÏÈÛÙ‹˜, ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ¢™ ÙË˜ CHANDRIS England Ltd / ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜
∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ¤ÁÎÚÈÛË˜ ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ: 24 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014
¡fiÌÈÌÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜: μ·Û›ÏË˜ ∫·˙¿˜ (∞.ª. ™√∂§ 13281), ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ •‡Ó·˜ (∞.ª.™√∂§ 34081)
∂ÏÂÁÎÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚ›·: GRANT THORNTON  
Δ‡Ô˜ ¤ÎıÂÛË˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÂÏÂÁÎÙÒÓ: ªÂ Û‡ÌÊˆÓË ÁÓÒÌË -  £¤Ì· ¤ÌÊ·ÛË˜

22. Κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2013, η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι οι εξελίξεις, σχετικά με τη συμμετοχή της στην εταιρεία ΕΛΒΟ, σύ-
ντομα θα οδηγήσουν σε κάποιο καταληκτικό γεγονός το οποίο μπορεί, κατά την παρούσα χρονική στιγμή, αντικειμενικά να χαρακτηριστεί ως ζημιογόνο αναφορικά με την
επένδυση της Εταιρείας σε αυτή. Την 31.12.2013, ποσό € 13,4 εκ για τον Όμιλο και €15,9 εκ για την μητρική, τα οποία είχαν αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια μέσω των λοι-
πών συνολικών εσόδων τη χρήση 2010, σύμφωνα με τις παραγράφους 67 και 68 του ΔΛΠ 39 αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα ως ζημιά απομείωσης (Σημείωση 3.8.2
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) 

23. Τα αποτελέσματα του δωδεκαμήνου 2012 έχουν αναδιατυπωθεί βάσει του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 και της αλλαγής λογιστικής πολιτικής αναγνώρισης δαπανών «ανακα-
τασκευής λεκανών ηλεκτρόλυσης Αλουμινίου» της θυγατρικής Αλουμίνιον Α.Ε. σύμφωνα με σχετικές απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 16 (Σημείωση 3.9 των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων).

24. Το Νοέμβριο του 2013, ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαιτησίας για τη σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της 100% θυγατρικής εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. από
τη ΔΕΗ Α.Ε. Η προκύπτουσα διαφορά για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. και τον Όμιλο αποτυπώθηκε  στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1η Ιανουαρίου - 30
Σεπτεμβρίου 2013 και ανήλθε στο συνολικό ποσό των € 35,2 εκ. (Σημείωση 3.11 ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

25. Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
26. Υπάρχουν λοιπές ενδεχόμενες αξιώσεις τρίτων, ύψους €12,7 εκατ., κατά του Ομίλου, για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμά-

των καθώς πρόκειται για αξιώσεις η έκβαση των οποίων κρίνεται αβέβαιη. Επιπλέον, υπάρχουν αξιώσεις του Ομίλου κατά τρίτων οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε € 75,38εκ.
27. Το θέμα έμφασης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σχετίζεται με την ενδεχόμενη υποχρέωση που περιγράφεται στη σημείωση 6.34 των οικονομικών καταστάσεων. Ειδικό-

τερα,  στις 25 Ιουλίου 2011 η Ελληνική Κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Οικονομικών γνωστοποίησε στην θυγατρική εταιρεία του ομίλου ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία κρίνει ασύμβατη με τους κοινοτικούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων την τιμολόγηση ηλεκτρικού ρεύματος της Δ.Ε.Η. προς τη θυγατρική
εταιρεία για την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου 2007 και Μαρτίου 2008. Η εταιρεία Αλουμίνιον Α.Ε. στις 06 Οκτωβρίου 2011 προσέφυγε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης αιτούμενη την ακύρωση της ως άνω απόφασης. Η Δ.Ε.Η. επιχειρεί να εκτελέσει την ως άνω απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω Διαταγής Πληρω-
μής που εξεδόθη, κάθε πράξη εκτέλεσης της οποίας η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. θα προσβάλλει, ενώ θα επιδιώξει και τη λήψη νέων ασφαλιστικών μέτρων (αναστολή εκτέλεσης). Η
Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά, ότι η πιθανότητα μελλοντικής εκροής οικονομικών πόρων για τυχόν διευθέτηση της εν λόγω ενδεχόμενης υποχρέωσης ποσού €20,3 εκ.(€17,4
εκ.πλέον τόκων) είναι απομακρυσμένη.
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ΣΤ. Πληροφορίες άρθρου 10 του Ν.3401/2005

Η	Εταιρεία	ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ	Α.Ε.	–	Όμιλος	Επιχειρήσεων	δημοσιοποίησε	και	κατέστησε	διαθέσιμες	στο	κοινό	κατά	

τη	διάρκεια	της	οικονομικής	χρήσης	2013	τις	παρακάτω	πληροφορίες	του	άρθρου	10	του	Ν.	3401/2005	και	είναι	

αναρτημένες	τόσο	στον	επίσημο	διαδικτυακό	χώρο	του	Χρηματιστηρίου	Αθηνών	www.ase.gr	όσο	και	της	Εταιρείας	

www.mytilineos.gr.

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ & ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ 2013
http://www.mytilineos.gr/el-gr/company-news/of-mytilineos-and-its-
subsidiaries
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Οικονομικές Καταστάσεις και Στοιχεία & Πληροφορίες 2013
http://www.mytilineos.gr/el-gr/financial-results/download-files
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Ζ. Διαθεσιμότητα των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι	Ετήσιες	Οικονομικές	Καταστάσεις,	 η	 Έκθεση	 ελέγχου	 των	Ορκωτών	Ελεγκτών	Λογιστών	και	 η	 Έκθεση	 του	

Διοικητικού	Συμβουλίου	του	Ομίλου	και	της	Εταιρείας	είναι	καταχωρημένες	στο	διαδίκτυο	στη	διεύθυνση	www.

mytilineos.gr.	Επίσης,	στην	ιστοσελίδα	της	Εταιρείας	βρίσκονται	αναρτημένες	οι	ετήσιες	οικονομικές	καταστάσεις,	

οι	Εκθέσεις	ελέγχου	των	Ορκωτών	Ελεγκτών	Λογιστών	και	οι	Εκθέσεις	των	Διοικητικών	Συμβουλίων	των	εταιρειών	

που	ενσωματώνονται	στις	ενοποιημένες	οικονομικές	καταστάσεις	του	Ομίλου.	Επίσης,	οι	μέτοχοι	και	επενδυτές	

που	 ενδιαφέρονται	 για	 περισσότερες	 πληροφορίες	 και	 διευκρινίσεις	 για	 τον	 Όμιλο	 μπορούν	 να	 απευθύνονται	

κατά	τις	εργάσιμες	μέρες	και	ώρες	στη	Διεύθυνση	Επενδυτικών	Σχέσεων	του	Ομίλου.	Τέλος,	στην	ιστοσελίδα	του	

Ομίλου	-	www.mytilineos.gr-	υπάρχει	σε	ηλεκτρονική	μορφή	η	παρούσα	Ετήσια	Οικονομική	Έκθεση	καθώς	και	

τα	Ετήσια	Δελτία	των	προηγούμενων	χρήσεων	αλλά	και	άλλες	σημαντικές	πληροφορίες.

 

 Ευάγγελος Μυτιληναίος

Α.Δ.Τ.	ΑΒ649316/2006

Πρόεδρος	του	Διοικητικού	

Συμβουλίου	και	Δ/νων	Σύμβουλος

Ιωάννης Καλαφατάς

Α.Δ.Τ.	ΑΖ	556040/2008

Γενικός	Δ/ντής	

Οικονομικών	Υπηρεσιών	του	Ομίλου

Ιωάννης Μυτιληναίος

Α.Δ.Τ.	ΑΕ044243/2007

Αντιπρόεδρος	του

Διοικητικού	Συμβουλίου

Αναστάσιος Δεληγεώργης

Α.Δ.Τ.	Π	195231/1989

Financial	Controller

και	Υπεύθυνος	Δ/νσης	Λογιστηρίου

του	Ομίλου
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ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 
Όμιλος Επιχειρήσεων 
Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, 
151 25 Αθήνα
Τ. 210 6877300 
F. 210 6877400
 www.mytilineos.gr

2013
ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
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