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Μήνυµα 
Προέδρου
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,
Αγαπητοί συνεργάτες,

Χωρίς αµφιβολία το 2005 αποτέλεσε για τον Όµιλο

µας χρονιά ορόσηµο, καθώς σηµατοδοτήθηκε από

την καταλυτική ενίσχυση στον τοµέα της βαριάς

Βιοµηχανίας µε την απόκτηση της «Αλουµίνιον της

Ελλάδας», και τη δυναµική παρουσία στον τοµέα

της Ενέργειας, δράσεις που συνέβαλαν στο να τεθούν

οι βάσεις για ένα µέλλον µε σηµαντικές προοπτικές

για τον Όµιλο. 

Η επιτυχής εφαρµογή του στρατηγικού σχεδιασµού

και η θετική πορεία που κατέγραψε ο Όµιλος κατά

τη διάρκεια του έτους, αποτυπώθηκαν στα οικονοµικά

αποτελέσµατα, σηµειώνοντας αύξηση Πωλήσεων

140% (€ 747 εκ. έναντι €311 εκ. το 2004), αύξηση

στα αποτελέσµατα προ φόρων τόκων και

χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων κατά 275%

(€ 158 εκ. από € 42 εκ.) και αύξηση στα αποτελέσµατα

µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας κατά

515% (€ 74 εκ. έναντι € 12 εκ.). Τα παραπάνω

µεγέθη, σε συνδυασµό φυσικά µε τις θετικές

προβλέψεις για το 2006 αντικατοπτρίζονται και

στην τιµή της µετοχής, η οποία παρουσίασε αντίστοιχη

εντυπωσιακή άνοδο.

Σηµαντικό ρόλο στη θεαµατική βελτίωση των

παραπάνω µεγεθών και στην προοπτική του Οµίλου

είχαν µεταξύ άλλων η ενοποίηση των µεγεθών της

«Αλουµίνιον της Ελλάδας» και το «συµβόλαιο πώλησης

Αλούµινας» που ο Όµιλος απέκτησε από την Καναδική

ALCAN και η εντυπωσιακή αύξηση των µεγεθών

της ΜΕΤΚΑ. 

‘Οσο αφορά το 2006, πιστεύουµε ότι θα είναι µια χρονιά

µε προκλήσεις και επιχειρηµατικές εξελίξεις που ο

‘Οµιλος θεωρεί ότι αποτελούν ευκαιρίες που θα

δώσουν ώθηση για περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση

του έργου του στους τοµείς δραστηριότητάς του.

Συγκεκριµένα, στον τοµέα της Μεταλλουργίας,

µε γνώµονα τις υψηλές τιµές των µετάλλων στη διεθνή

αγορά, τη διατήρηση των θετικών τάσεων, αλλά και

την εφαρµογή προγραµµάτων περικοπής δαπανών,

αναµένουµε σηµαντική βελτίωση των µεγεθών.

Παράλληλα, µέσω της χρήσης εργαλείων

αντιστάθµισης, έχουµε κινηθεί προς την εξασφάλιση
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των υψηλών αυτών τιµών µετάλλων για ένα σηµαντικό

µέρος παραγωγής Αλουµινίου. 

Στον τοµέα της Ενέργειας, µε βάση τις σηµαντικές

εξελίξεις και αναµενόµενες αλλαγές στην αγορά

ενέργειας προσβλέπουµε στον τοµέα παραγωγής και

εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και στην δυναµική

επέκταση µας στον τοµέα της παραγωγής ενέργειας

από ανανεώσιµες πηγές, έναν τοµέα ιδιαίτερα

σηµαντικό για την Ελλάδα, τόσο από στρατηγικής όσο

και από περιβαλλοντικής πλευράς. Αξίζει να σηµειωθεί

ότι ήδη λειτουργεί το πρώτο αιολικό πάρκο του

Οµίλου ισχύος 17MW, στην περιοχή των Σερρών. 

Στον τοµέα των Κατασκευών, αναµένουµε τη συνέχιση

της σηµαντικής πορείας του Οµίλου µέσα από τα έργα

για την κατασκευή σταθµού συµπαραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας και ατµού και την εδραίωση του ως τον

πλέον εξειδικευµένο κατασκευαστή ενεργειακών

έργων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα, συνεχίζουµε τη

διερεύνηση για πιθανή στρατηγική συµµαχία, µε

απώτερο στόχο την επέκτασή µας σε διεθνές επίπεδο.

Στον τοµέα της Άµυνας, αναµένουµε την περαιτέρω

ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των θυγατρικών ΕΛΒΟ

Α.Β.Ε. και ΜΕΤΚΑ Α.Ε. και την ενίσχυση της θέσης του

Οµίλου στην παραγωγή τροχοφόρων και ερπυστριοφόρων

στην Ελλάδα αλλά και την ευρύτερη περιοχή.

Θα πρέπει να σηµειωθεί πως η παραπάνω στρατηγική,

ενισχύεται από την πολιτική µας για συνεχή επέκταση

συνεργιών µεταξύ των εταιρειών και τοµέων

δραστηριότητας του Οµίλου, ενώ σηµαντικό βήµα

αποτελεί και η ολοκλήρωση της οργανωτικής

διάρθρωσης του Οµίλου πάνω σε πρότυπες και

σύγχρονες διοικητικές βάσεις, κάτι που θα αποτελέσει

στήριξη για τα περαιτέρω επενδυτικά σχέδια και

την ανάπτυξη του Οµίλου.

Ατενίζοντας το µέλλον µε αισιοδοξία, µέριµνά µας

για το 2006 θα είναι η συνέχιση και ενίσχυση της

αναπτυξιακής πορείας του Οµίλου, µε συνέπεια στις

αξίες του υγιούς ανταγωνισµού και της υπεύθυνης

λειτουργίας, προσφέροντας υπεραξία για τους

µετόχους µας, ανάπτυξη για τους εργαζοµένους

µας, στήριξη για τους συνεργάτες µας και ενίσχυση

της κοινωνίας που δραστηριοποιούµαστε.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
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∆ιοικητικό 
Συµβούλιο
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1.1 Οικονοµικά Μεγέθη Της Μυτιληναίος Α.Ε. – Όµιλος Επιχειρήσεων

Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ποσά σε χιλ. €)

2003 2004 2005

ΕΛΠ ∆ΛΠ ∆ΛΠ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 145.588 148.659 164.101

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ∆Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 14.884 21.768 12.492

ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 7.818 11.857 13.030

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1.277 (2.864) 46.239

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 8.407 11.405 (218)

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΗΣ 9.458 7.046 45.700

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ 10.309 5.643 44.834

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 4.052 4.052 8.104

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡ∆ΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 5.746 (9.394) (27.246)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 18.838 14.752 14.800

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2.683 2.802 3.118

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 16.155 11.950 11.682

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 89.360 88.313 130.264

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 351.129 342.157 383.884

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 211.590 199.562 236.249

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 120.272 142.595 147.635

1. Συνοπτικά Οικονοµικά Mεγέθη
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1.2 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Της Μυτιληναίος Α.Ε. – Όµιλος Επιχειρήσεων

ΙΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ποσά σε χιλ. €)

2003 2004 2005

ΕΛΠ ∆ΛΠ ∆ΛΠ

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 277.984 311.218 746.628

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ∆Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 53.129 63.290 163.607

ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 30.336 28.095 25.499

ΚΕΡ∆Η ΑΠΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ - - 137.466

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3.251 (5.893) 19.117

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 26.462 42.236 158.419

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΗΣ 19.655 29.302 294.691

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ 6.387 20.207 256.200

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΚΕΡ∆Η (Π.∆. 348/85) 19.783 - -

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 4.052 7.020 22.882

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡ∆ΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ ( 6.079) (27.459) 165.687

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 150.863 (162.254) 903.786

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 94.892 61.334 472.782

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 55.971 100.920 431.003

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 265.556 281.419 541.872

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 493.136 563.951 1.175.439

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛAΙΩΝ 249.527 237.785 707.834

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 222.802 326.167 467.605
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2.1 Γενικά

Στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη
σωστή εκτίµηση της περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων χρήσεως 2005 και των
προοπτικών της εταιρείας από τους µετόχους, τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους.

2.2 Υπεύθυνοι Σύνταξης

Η σύνταξη και η διάθεση του Ετήσιου ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.

Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι:

■ Ο κ. ∆ήµου Ιωάννης, Γενικός Οικονοµικός ∆/ντής Οµίλου, Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, 210 - 68 77 300.
■ Ο κ. Κόντος Νικόλαος, Υπεύθυνος Τµήµατος Επενδυτικών Σχέσεων Οµίλου, Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, 210 - 68

77 300.
■ Ο κ. Τζανόγλου Νικόλαος, ∆ιευθυντής Λογιστηρίου, Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, 210 - 68 77 300.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρό-
ντος ∆ελτίου και µαζί µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι:

1. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή.
2. ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπο-

ρούσε να καταστήσει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο
Ετήσιο ∆ελτίο.

3. Σε βάρος της εταιρείας και των εταιρειών που ελέγχονται µετοχικά από αυτή δεν εκκρεµούν δικαστικές διαφο-
ρές ή διαιτησίες, οι οποίες θα µπορούσαν να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στην οικονοµική τους κατάσταση
εκτός αυτών που αναφέρονται σε ειδική παράγραφο η οποία ακολουθεί.

2.3 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές

Η εταιρεία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης που έκλεισε στις 31/12/2005 διε-
νήργησε ο ορκωτός ελεγκτής κ. Καζάς Βασίλειος, κάτοικος Αθηνών, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 13281 της εταιρείας Grant Thorton
(B. Κωνσταντίνου 44, 116 35 Αθήνα, τηλ. 210 - 7280000).

Τα πιστοποιητικά ελέγχου των τακτικών ορκωτών λογιστών παρατίθενται στο Παράρτηµα του Οικονοµικού Απολογι-
σµού του παρόντος Ετήσιου ∆ελτίου, κάτω από τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. 

2. Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ∆ελτίου 
και τους Ελεγκτές της εταιρείας
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2.4 Φορολογικός Έλεγχος

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

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 2003-2005
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. «ΜΕΤΚΑ» 2005
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒ∆ΟΣ Α.Ε. 2003-2005
Ε.Κ.Μ.Ε. Α.Ε. 2001-2005
3.Κ.Π. Α.Τ.Ε.Ε. 2003-2005
RODAX Α.Τ.Ε.Ε. 2001-2005
ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. 1999-2005
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Β.Ε.Α.Ε. 2004 -2005
∆ΕΛΦΟΙ ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. 2002-2005
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. «ΕΛΒΟ» 2004-2005
SOMETRA S.A., SIBIU Ρουµανίας
MYTILINEOS FINANCE S.A., Luxemburg 2000-2005
STANMED TRADING LTD, Κύπρος 2003-2005
MYTILINEOS BELGRADE D.O.O., Σερβία 1999-2005
MYVEKT INTERNATIONAL SKOPJE, Π.Γ.∆.Μ. 1999-2005
RDA TRADING, Νήσοι Guernsey 1999-2005
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ 2003-2005
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2003-2005
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ «ΒΕΑΤ» 2003-2005
ΓΕΝΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Ε. 2002-2005
HELLENIC COPPER MINES LTD, Κύπρος
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 2003-2005
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 2003-2005
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ∆ΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙ∆Ι Α.Ε. 2003-2005
ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. 2003-2005
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε. 2003-2005
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε. 2003-2005
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε. 2003-2005
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ∆ΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ Α.Ε. 2003-2005
ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε. 2003-2005
ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 2003-2005
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ∆ΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε. 2003-2005
ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. 2003-2005

Κατά την τρέχουσα περίοδο οριστικοποιήθηκαν διαφορές φορολογικού ελέγχου παρελθουσών χρήσεων ποσού €
10.874.788. Οι οριστικοποιηµένες διαφορές φορολογικού ελέγχου συµψηφίζονται µε σχηµατιζόµενες προβλέψεις
ενδεχόµενων φόρων.

Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής
πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Ο Όµιλος προχω-
ρεί σε ετήσια εκτίµηση των ενδεχόµενων υποχρεώσεων που αναµένεται να προκύψουν από τον έλεγχο παρελθου-
σών χρήσεων λαµβάνοντας τις αντίστοιχες προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
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2.5 Πληροφορίες

Το Ετήσιο ∆ελτίο τίθεται στη διάθεση των επενδυτών δωρεάν, µετά τη δηµοσίευση των ετήσιων οικονοµικών κατα-
στάσεων και πάντως δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. Αντί-
τυπο του Ετησίου ∆ελτίου υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών.

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες
και ώρες στα γραφεία της εταιρείας, Πατρόκλου 5-7 Μαρούσι, 210 – 68 77 300, E-mail: nko@mytilineos.gr (κ. Νι-
κόλαος Κόντος – Υπεύθυνος Τµήµατος Επενδυτικών Σχέσεων του Οµίλου). Επίσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας
http://www.mytilineos.gr υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή το παρόν Ετήσιο ∆ελτίο καθώς και εκείνα των δύο προη-
γουµένων χρήσεων αλλά και άλλες σηµαντικές πληροφορίες για την εταιρεία.
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3.1 ∆ηµόσιες Προσφορές

Kατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν έχει υποβληθεί από την Eταιρία δηµόσια προσφορά
αγοράς ή ανταλλαγής για µετοχές άλλης εταιρείας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόµοιες προσφορές για µετοχές της
Eταιρίας.

3.2 Εξαγορές Και Συµµετοχές Στο Μετοχικό Κεφάλαιο Άλλων εταιρειών

Kατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης η εταιρεία προέβη σε εξαγορά ή και συµµετοχή στο Με-
τοχικό Κεφάλαιο άλλων εταιρειών ως κάτωθι: 

■ Εξαγορά ποσοστού 46,00% του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. έναντι € 68,985 χιλ.
■ Εξαγορά ποσοστού 12,94% του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ «ΕΛΒΟ»

έναντι € 5,793 χιλ.
■ Εξαγορά ποσοστού 24,00% του µετοχικού κεφαλαίου της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

έναντι € 1,080 χιλ.
■ Εξαγορά ποσοστού 33,00% του µετοχικού κεφαλαίου της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕ-

ΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. έναντι € 0,283 χιλ.

3.3 Σηµαντικές ∆ικαστικές Εκκρεµότητες

Εκκρεµεί απαίτηση από τον Οργανισµό Ασφάλισης εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) ύψους € 14.509.364. Κατόπιν
Αγωγής της Εταιρείας εκδόθηκε η υπ’ αριθµ. ΕΑ 6619/2004 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, µε την οποία αναγνωρί-
σθηκε ότι ο ΟΑΕΠ υποχρεούται να καταβάλει στην εταιρεία το ποσό των € 16.069.095,48 µε τον νόµιµο τόκο υπερη-
µερίας µέχρις εξοφλήσεως και εξασφάλισης αντιστοίχου εγγυητικής επιστολής τραπέζης. 

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

3.4 Λοιπές Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόµενες Απαιτήσεις

Εκκρεµούν συσσωρευµένες απαιτήσεις του Οµίλου από ασφαλιστικές εταιρείες για ζηµιές που έχουν συµβεί κατά
την εκτέλεση έργων στα τελευταία τρία χρόνια αξίας περίπου 2,2 εκατ. ευρώ. Οι εν λόγω αποζηµιώσεις βρίσκονται
στο στάδιο τελικής επεξεργασίας από τις ασφαλιστικές εταιρείες για την ανακοίνωση του αποτελέσµατος. Ο Όµιλος
επιπλέον έχει υποβάλει προς τους πελάτες του απαιτήσεις ύψους περίπου 1,5 εκατ. ευρώ για εξωσυµβατικές εργα-
σίες που έχουν εκτελεστεί σε διάφορα έργα.

H Ευρωπαϊκή Ένωση ως προσυπογράφουσα τη συνθήκη του Κιότο, έχει δεσµευτεί να µειώσει την εκποµπή αερίων
που συµβάλλουν στη δηµιουργία του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Στα πλαίσια αυτά εξέδωσε Κοινοτική Οδηγία η
οποία προβλέπει την εµπορευµατοποίηση των αδειών εκποµπής διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Από την 1η Ιανουα-
ρίου 2005, η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου Αλουµίνιον της Ελλάδος ΒΕΑΕ είναι ενήµερη ως προς την κατανοµή που
της αναλογεί από το Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής Εκποµπών CO2, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Από την 1/1/2006 ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΕΕΧΠ 3 προκειµένου να απεικονίσει λογιστικά ενδεχόµενη υποχρέω-
ση που εκτιµά ότι πιθανόν να προκύψει.

3. Σηµαντικά Στοιχεία για την εταιρεία
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3.5 Ίδρυση Νέων εταιρειών

Kατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης η εταιρεία δεν προέβη στην ίδρυση νέων εταιρειών.

3.6 Αγορά Ιδίων Μετοχών

Ο Όµιλος προχώρησε σε πώληση Ιδίων Μετοχών κατά την κλειόµενη χρήση, από όπου προέκυψε κέρδος ποσού €
3.613.838 το οποίο αύξησε απευθείας τα ίδια κεφάλαια (Υπέρ το άρτιο).
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4.1 Γενικά Στοιχεία Κλάδου

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ανήκει στον κλάδο κωδ. 515.2 «Χονδρικό Εµπόριο
Μετάλλων-Μεταλλευµάτων» της Στατιστικής Ταξινόµησης των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας της ΕΣΥΕ. Η
βασική δραστηριότητα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. σήµερα είναι το διεθνές εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων, κα-
θώς και οι συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων.

4.2 Παραγόµενα Προϊόντα

Η εταιρεία εµπορεύεται κατά κύριο λόγο:

■ Βασικά µη σιδηρούχα µέταλλα, χαλκό, µόλυβδο, ψευδάργυρο, αλουµίνιο και τα κράµατα αυτών. 
■ Μεταλλεύµατα, δηλαδή πρώτες ύλες από τις οποίες λαµβάνονται τα αντίστοιχα βασικά µέταλλα κατόπιν επεξερ-

γασίας.
■ Σιδηρά Κατασκευών / Χαλυβουργικά, δηλαδή υλικά που χρησιµοποιούνται σε τεχνικά έργα και σε µεταποιητικές

µεταλλοβιοµηχανίες.
■ Συρµατουργικά προϊόντα, δηλαδή προϊόντα που χρησιµοποιούνται ως πρώτη ύλη για την κατασκευή συρµατό-

σχοινων, συρµατοπλεγµάτων και δοµικών πλεγµάτων µε κύριο καταναλωτή τον κατασκευαστικό κλάδο.

4.3 Τάσεις Κλάδου

Η πορεία των τιµών των βασικών µετάλλων στο Χρηµατιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) κατά την διάρκεια του
2005 υπήρξε αναµενόµενη, καθώς επιβεβαιώνει την ισχυρή φάση ανόδου εντός του τρέχοντος οικονοµικού κύκλου.
Οι τιµές όλων των µετάλλων, µε εξαίρεση τον κασσίτερο, αυξάνονται σηµαντικά και σε µέσα επίπεδα κυµαίνονται
από +5,5% έως +31,8%, ενώ και ο σχετικός δείκτης (LMEX) µεταβάλλεται θετικά κατά 17,06%.

Η συνολική ζήτηση µετάλλων αυξάνεται κατά 2,0-2,5% (έναντι 7% το 2004) µε µέση παγκόσµια ανάπτυξη στο 4,6%,
ενώ η παραγωγή παραµένει περίπου σταθερή στο 4,5% αλλά µε σηµαντικές κατά περίπτωση διαφοροποιήσεις. Οι αι-
τίες της µικρότερης σε σχέση µε το 2004 αύξησης της ζήτησης και πρέπει να αποδοθούν όχι µόνο στην υποκατά-
σταση από άλλα βιοµηχανικά υλικά και στην εκτεταµένη χρήση scrap, αλλά στο γεγονός ότι η µάλλον σταθερή κατα-
νάλωση δεν περνάει εξολοκλήρου σε επίπεδο πραγµατικής ζήτησης καθώς τα αποθέµατα που έχουν συσσωρευτεί
από προηγούµενα χρόνια διοχετεύονται µαζικά στην αγορά. Σ’ αυτό συµβάλλουν τόσο τα υψηλά επίπεδα τιµών όσο
και τα προβλήµατα της παραγωγής που κατά περίπτωση δυσκολεύουν την δηµιουργία των απαραίτητων εξισορρο-
πητικών συνθηκών. 

Επιπλέον, η συνεχής αύξηση των επενδύσεων σε δείκτες και χρηµατιστηριακά προϊόντα µετάλλων, κυρίως από δια-
χειριστές µακροπρόθεσµων κεφαλαίων αλλά και από επενδυτές που αναζητούν µεγαλύτερες αποδόσεις σε σχέση µε
παραδοσιακά προϊόντα, επιτείνει τεχνητά την ζήτηση και δηµιουργεί συνθήκες αυτοτροφοδοτούµενης ανόδου κα-
θώς τα σχετικά κέρδη τουλάχιστον κατά την τελευταία διετία είναι τεράστια.

Από άποψη σχετικών αποδόσεων, τα δύο δεικτοβαρή µέταλλα χαλκός και αλουµίνιο κινούνται θετικά, αλλά µε δια-
φορετικούς ρυθµούς (+28,4% και 10,6% αντίστοιχα), ενώ την καλύτερη µέση απόδοση επιτυγχάνει ο ψευδάργυρος
(+31,8%).

4. Στοιχεία Κλάδου
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4.3.1 Αλουµίνιο

Η τιµή του αλουµινίου κινείται θετικά σε µέσα επίπεδα (+10,6%) και σε άµεση συνάρτηση µε τις προσδοκώµενες
από την αγορά µεταβολές των βασικών της παραµέτρων.

Η αύξηση της χρήσης του µετάλλου σε περισσότερες εφαρµογές και η συνεχιζόµενη ανάπτυξη του κατασκευαστι-
κού και µεταφορικού κλάδου βοηθά στο να παραµείνει η ζήτηση σε πολύ υψηλό επίπεδο (+5,7% παγκ., +2,5% ∆υτ.
κόσµος) ενώ η Κίνα έχοντας τον βασικό ρόλο (+15%) καταφέρνει να εξισορροπήσει και την σχετικώς πολύ µειωµένη
σε σχέση µε το 2004 (+7,5%) ζήτηση στον βιοµηχανικό κόσµο. Απ΄ την άλλη µεριά, η πλευρά της προσφοράς τελι-
κού προϊόντος ενισχύεται περισσότερο (+6,8% παγκ., +2,6% ∆υτ. κόσµος), αλλά το τελικό ισοζύγιο παραγωγής πα-
ραµένει για δεύτερη συνεχή χρονιά ελλειµµατικό (180-260 χιλ. τόνοι) αν και σε µικρότερο επίπεδο σε σχέση µε το
2004 (460-600 χιλ. τόνοι). 

Το αποτέλεσµα στο ισοζύγιο γενικά παραµένει περισσότερο πρόβληµα παραγωγής και λιγότερο αποτέλεσµα µιας
ανεξάρτητης από το οικονοµικό περιβάλλον ζήτησης. Βασικοί λόγοι η αύξηση του κόστους εισροών (αλουµίνα και
ενέργεια) κατά κύριο λόγο καθώς και τα αυστηρότερα περιβαλλοντικά και κανονιστικά πλαίσια λειτουργίας των βιο-
µηχανικών χωρών, ενώ δεν φαίνεται να αποτελούν προς το παρόν ανασχετικό παράγοντα η εντατικοποίηση (σταθε-
ρά κοντά στο 90% τα τελευταία χρόνια) και η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνατοτήτων (+4,89% πρωτογενής το
2005). Το επίπεδο των καταγεγραµµένων αποθεµάτων (περίπου 2,9 εκατ. τόνοι) καθώς και η πραγµατική µείωσή
τους κατά το 2005 (0-38 χιλ. τόνοι) δεν αντικατοπτρίζει την εκτιµώµενη από το ισοζύγιο κατάσταση καθώς όλο και
περισσότερο ενισχύεται η άποψη ότι ένα µεγάλο µέρος µη καταγεγραµµένων αποθεµάτων εισήλθε στη αγορά κυ-
ρίως κατά το τελευταίο τρίµηνο του έτους. 

Η µέση τιµή έτους διαµορφώνεται στα $1.897,65/τόν., η τιµή κλεισίµατος έτους στα $2.285,00/τόν., οι µεταβολές
των µέσων όρων των τιµών του κάθε τριµήνου σε σχέση µε το προηγούµενό του είναι 3,9% το 1ο τρίµ. -5,8% το 2ο
τρίµ. 2,2% το 3ο τρίµ. και 13,5% το 4ο τρίµ, ενώ το εύρος διακύµανσης είναι $2.289,00-$1.675,00. 

4.3.2 Ψευδάργυρος

Ο ψευδάργυρος για δεύτερη συνεχή χρονιά ακολουθεί εκπληκτική πορεία επιτυγχάνοντας µάλιστα την µεγαλύτερη
µέση απόδοση (+31,8%) απ’ όλα τα µέταλλα. Από πλευράς ζήτησης, η αύξηση είναι µεν αναιµική (+1,1% παγκ.,
-3,62% ∆υτ. κόσµος) σε σχέση µε την αλµατώδη του 2004 (+8,23% παγκ., +4,3% ∆υτ. κόσµος), παραµένει όµως αρ-
κετή ώστε τουλάχιστον να συντηρεί την ανοδική τάση που από το προηγούµενο έτος έχει διαµορφωθεί. Ιδιαίτερα, θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η ζήτηση στην Κίνα (25 % της παγκόσµιας ζήτησης) διατηρείται για µία ακόµη χρονιά
σε πολύ υψηλά επίπεδα (+ 15%), η πτώση στις βιοµηχανικές χώρες (-3,62%) οφείλεται κυρίως στην εξάντληση των
όποιων αποθεµάτων (κυρίως στις Η.Π.Α.) και ο µεγαλύτερος τελικός χρήστης του µετάλλου (βιοµηχανία γαλβανοποί-
ησης) δεν δείχνει κανένα σηµάδι υποχώρησης καθ’ όλη την διάρκεια των τελευταίων δύο ετών. 

Η πλευρά της προσφοράς, σε επίπεδο παραγωγής στην µεταλλουργία, είναι αυτή που από µια πρώτη µατιά ασκεί την
µεγαλύτερη επιρροή στην τιµή καθώς η πτώση της (-0,39% παγκ., -2,05% ∆υτ. κόσµος) συνοδεύεται από εκούσιες
και ακούσιες διακοπές παραγωγής και περιορισµό ετήσιων στόχων. Αυτό από µόνο του, πέρα από µια βραχυπρόθε-
σµη σχετική νευρικότητα, δεν θα µπορούσε να διαµορφώσει τάση και προσδοκίες καθώς και η παραγωγική δυνατό-
τητα διατηρείται τουλάχιστον σταθερή και το ποσοστό εντατικοποίησης δεν θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό (92%-93%).
Η πραγµατική αιτία µάλλον έχει να κάνει µε την διαµορφωθείσα κατάσταση στο επίπεδο εξόρυξης και τις συνεπαγό-
µενες προσδοκίες. Η παραγωγή µεταλλεύµατος αυξάνεται (+2,21% παγκ. -2,37% ∆υτ. κόσµος) σε σχέση µε το 2004
σε συνάρτηση βέβαια µε την αυξανόµενη δαπάνη εξόρυξης που επιτρέπει η άνοδος της τιµής. Η απουσία όµως ση-
µαντικών επενδύσεων σε νέα ορυχεία και η προφανής απουσία νεοεισερχόµενου µεταλλεύµατος µέχρι τουλάχιστον
το 2ο εξάµηνο του 2007 προϊδεάζει για την στενότητα σε επίπεδο πρωτογενούς εισροής στην µεταλλουργία. 

Το αποτέλεσµα στην παραγωγή τελικού προϊόντος είναι εµφανές τόσο σε επίπεδο αυξανόµενου ελλείµµατος κατά το
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2005 (300-450 χιλ. τόνοι) όσο και στο επίπεδο των καταγεγραµµένων αποθεµάτων (µόλις 800 χιλ. τόνοι) τα οποία
ακολουθούν µε ταχύτερο ρυθµό την φθίνουσα, ήδη από το 2004 (-230 χιλ.), πορεία. 

Η µέση τιµή έτους διαµορφώνεται στα $1.381,55/τόν., η τιµή κλεισίµατος έτους στα $1.915,00/τόν., οι µεταβολές
των µέσων όρων των τιµών του κάθε τριµήνου σε σχέση µε το προηγούµενό του είναι 18,2% το 1ο τρίµ., -3,3% το 2ο
τρίµ. 1,9% το 3ο τρίµ. και 26,5% το 4ο τρίµ, ενώ το εύρος διακύµανσης είναι $1.915,00-$1.165,00. 

4.3.3. Μόλυβδος

Η τιµή του µολυβιού διατηρεί την θετική του πορεία (+9,8%) και το 2005 µετά την ξέφρενη κούρσα του κατά το
προηγούµενο έτος (+72,3%). Η ζήτηση, αν και ελαφρώς εξασθενηµένη παραµένει σε αρκετά καλό επίπεδο (+5,5%
παγκ. -0,66% ∆υτ. κόσµος) εκµεταλλευόµενη κυρίως τον εποχικό της χαρακτήρα (βιοµηχανικές µπαταρίες και συνε-
παγόµενη εξάρτηση και από καιρικές συνθήκες) αλλά και την αλµατώδη ανάπτυξη του µεταφορικού τοµέα σε Κίνα
και Ινδία. Η µικρή πτώση στις βιοµηχανικές χώρες αποδίδεται εν µέρει σε µια τάση εξάντλησης των αποθεµάτων αλ-
λά και στις αυστηρότερες προδιαγραφές προϊόντων που για περιβαλλοντικούς λόγους τίθονται σε ισχύ τα τελευταία
χρόνια. 

Όσον αφορά την πλευρά της προσφοράς, αυτή µεταβάλλεται θετικά µε ταχύτερους σε σχέση µε το 2004 ρυθµούς
τόσο σε επίπεδο εξόρυξης (+5,62% παγκ., +7,02% ∆υτ. κόσµος) όσο και σε επίπεδο τελικού προϊόντος (+8,77% πα-
γκ. +3,28% ∆υτ. κόσµος). Με ηγέτη της ανάπτυξης για το 2005 σε επίπεδο παραγωγής την Κίνα (30% παγκοσµίως)
και εξόρυξης την Αυστραλία (νέο εκµετάλλευση δυναµικότητας 100 χιλ. τόνων), το αποτέλεσµα του ελλείµµατος στο
τελικό ισοζύγιο (65-70 χιλ.), µετά και την πώληση περίπου 30 χιλ. τόνων στρατηγικών αποθεµάτων, εξισορροπεί κά-
πως την εικόνα της αγοράς συγκριτικά µε το ιδιαίτερα υψηλό του 2004 (300 χιλ. τόνοι). 

Όµως το αποτέλεσµα αυτό δεν γίνεται εµφανές σε επίπεδο καταγεγραµµένων αποθεµάτων (περίπου 310 χιλ.) καθώς
αυτά αυξάνονται ελαφρώς (10-20 χιλ.) σε σχέση µε το προηγούµενο έτος. Αν και από άποψη επιπέδου αυτά παρα-
µένουν κοντά σε ιστορικά χαµηλά, δεν θα έπρεπε να υποεκτιµηθεί το γεγονός ότι για άλλη µια φορά ένας σηµαντικός
αριθµός µη καταγεγραµµένων αποθεµάτων στρεβλώνει την εικόνα της αγοράς προσθέτοντας έναν επιπλέον αστάθ-
µητο παράγοντα στην διαµόρφωση των τιµών. 

Η µέση τιµή έτους διαµορφώνεται στα $ 975,65/τόν., η τιµή κλεισίµατος έτους στα $1.100,00/τόν., οι µεταβολές των
µέσων όρων των τιµών του κάθε τριµήνου σε σχέση µε το προηγούµενό του είναι 2,1% το 1ο τρίµ. 0,8% το 2ο τρίµ. -
9,6% το 3ο τρίµ. και 17,7% το 4ο τρίµ., ενώ το εύρος διακύµανσης είναι $1.155,50-$824,00. 

4. Στοιχεία Κλάδου
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5.1 Γενικές Πληροφορίες

Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανήκει στον κλάδο κωδ. 515.2 «Χονδρικό Εµπό-
ριο Μετάλλων - Μεταλλευµάτων» της Στατιστικής Ταξινόµησης των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας της ΕΣΥΕ.
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1990 (ΦΕΚ Τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. 4422/20.12.1990). Έδρα της εταιρείας ορίστηκε αρχικά ο ∆ή-
µος Αθηναίων, Παπαδιαµαντοπούλου 6, Αθήνα. Το Φεβρουάριο του 1993, η έδρα της µεταφέρθηκε στο ∆ήµο Κηφι-
σιάς, Γεωργαντά 11, Κηφισιά (ΦΕΚ 447/10.2.93), ενώ το 1999 η έδρα της εταιρείας µεταφέρθηκε στον Παράδεισο
Αµαρουσίου, Πατρόκλου 5-7, τηλ. 210 - 68 77 300 (ΦΕΚ. 6355/3.8.99). Η εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Μητρώο
Ανωνύµων εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, ∆ιεύθυνση Ανωνύµων εταιρειών και Πίστεως, µε αριθµό µητρώου
23103/06/Β/90/26. Η διάρκειά της έχει οριστεί σε 50 χρόνια και το αρχικό µετοχικό κεφάλαιό της ανερχόταν σε δρχ.
400.000.000 (€1.173.881,14) ολοσχερώς καταβεβληµένο και διαιρούµενο σε 400.000 µετοχές, ονοµαστικής αξίας
1.000 δρχ. (€ 2,93) η κάθε µία.

Σκοπός της εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού της, όπως αυτό διευρύνθηκε από τη Γενική Συνέ-
λευση της 01/09/2001, είναι:

1. Η συµµετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, η ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε νοµικής
µορφής, ο έλεγχος και η διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και η εκποίηση των ανωτέρω συµµετοχών. 

2. Η εµπορία, εισαγωγή, διανοµή, εξαγωγή συρµάτων, καλωδίων, σωλήνων και συρµατόσχοινων, αλυσίδων και
σχοινιών κάθε τύπου, µετάλλων, µεταλλευµάτων και σιδήρων γενικά, η κατασκευή, επεξεργασία των ανωτέρω
προϊόντων για εξυπηρέτηση και ευόδωση του εταιρικού σκοπού και αντιπροσώπευση ηµεδαπών και αλλοδαπών
εµπορικών, βιοτεχνικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων που παράγουν και εµπορεύονται παρόµοια προϊόντα. Η
εµπορία µηχανηµάτων, ανταλλακτικών και συναφών ειδών, καθώς και όλων των πρώτων και βοηθητικών υλών και
υλικών προς µεταλλευτική και µεταλλουργική χρήση. Η εµπορία, εισαγωγή, εξαγωγή και διανοµή µπαταριών αυ-
τοκινήτων και ηλεκτρονικών υπολογιστών και οποιωνδήποτε ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών ή άλλων µηχανών, εξαρ-
τηµάτων και αξεσουάρ, η έρευνα στο χώρο της πληροφορικής και των ηλεκτρικών εφαρµογών εν γένει, η παρο-
χή συµβουλών και εκπαιδεύσεως σε θέµατα µηχανογραφήσεως και αυτοµατισµού.

3. Η εταιρεία δύναται να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων νοµικών ή φυσικών προσώπων µε τα οποία έχει συναλλα-
γές και εφόσον τούτο εξυπηρετεί τον εταιρικό σκοπό.

4. Η αγορά, ανέγερση και µεταπώληση ακινήτων.

Η βασική δραστηριότητα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σήµερα είναι το διεθνές εµπόριο µετάλ-
λων και µεταλλευµάτων, καθώς και οι συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων.

5.2 Ιστορικό

Η Μυτιληναίος Α.Ε. – Όµιλος Επιχειρήσεων αποτελεί σήµερα έναν από τους µεγαλύτερους βιοµηχανικούς Οµίλους
διεθνώς που δραστηριοποιείται στους τοµείς της Μεταλλουργίας της Ενέργειας των Έργων (EPC) και της Βιοµηχανίας
Οχηµάτων. Η εταιρεία, που ως µεταλλουργική εταιρεία διεθνούς εµπορίου και συµµετοχών ιδρύθηκε το 1990, αποτε-
λεί 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

5. Πληροφορίες για τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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αποτελέσει τον ισχυρό και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό Όµιλο της «βαριάς βιοµηχανίας».

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

Από το 1991 έως το 1994, µέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, συγκεντρώθηκαν στη µητρική εταιρεία όλες οι δρα-
στηριότητες των θυγατρικών επιχειρήσεων και το 1995 η εταιρεία εισήλθε στο ΧΑ. 

Κατά την περίοδο 1996 – 1997 ο Όµιλος, µε τη σύναψη στρατηγικών συµφωνιών συνεργασίας µε κορυφαία µεταλ-
λουργικά συγκροτήµατα χαλκού, ψευδαργύρου, µολύβδου και αλουµινίου των χωρών της Βαλκανικής, ισχυροποίησε
τη θέση του στις διεθνείς αγορές µετάλλων. 

Το διάστηµα 1998 – 1999, µε την εξαγορά του µεταλλουργικού συγκροτήµατος επεξεργασίας ψευδαργύρου και µο-
λύβδου, SOMETRA S.A. στη Ρουµανία, όπως επίσης και µε την εξαγορά ποσοστού 30% της Hellenic Copper Mines Ltd,
παραγωγού χαλκού στην Κύπρο, ο Όµιλος εδραίωσε την ηγετική του θέση στην παραγωγή των βασικών µετάλλων.

Επιπλέον, το 1999 µε την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου της ΜΕΤΚΑ Α.Ε., του µεγαλύτερου µεταλλοκατασκευαστι-
κού συγκροτήµατος της Ελλάδας, ο Όµιλος διευρύνει ουσιαστικά τη δραστηριότητά του. Η εταιρεία διαθέτει τερά-
στια εµπειρία και σηµαντική τεχνογνωσία στον τοµέα της ενέργειας και στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται σε θέµατα
κατασκευών και συντήρησης µε κορυφαίες επιχειρήσεις στη χώρα µας όπως η ∆ΕΗ. Επιπλέον, η ΜΕΤΚΑ Α.Ε., διαθέ-
τει σηµαντικό εξοπλισµό, ενώ, µέσω της συµµετοχής της σε αµυντικά προγράµµατα, κατατάσσεται µεταξύ των βιο-
µηχανιών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης µε µεγάλη εξειδίκευση σε σύνθετες και υψηλής ποιότητας κατασκευές. 

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

Το 2001 επίσης, ο Όµιλος Μυτιληναίος εισήλθε στο χώρο της παραγωγής και εµπορίας ενέργειας και έχει ήδη δρο-
µολογήσει ένα εκτεταµένο πρόγραµµα επενδύσεων ύψους € 300 εκατ. Στόχος είναι να αξιοποιήσει τις δυνατότητες
που διαµορφώνονται στην Ελλάδα µε την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Για
το σκοπό µάλιστα αυτό, ο Όµιλος έχει ιδρύσει 2 νέες εταιρίες και συγκεκριµένα τη Μυτιληναίος Παραγωγή και
Εµπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. και τη Μυτιληναίος Αιολική Ενεργειακή Ελλάδος Α.Ε. 

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

Η εξαγορά της Αλουµίνιον της Ελλάδος Α.Ε., ενός από τα µεγαλύτερα µεταλλευτικά, µεταλλουργικά και βιοµηχανικά
συγκροτήµατα της Ελλάδας αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα για την περαιτέρω ανάπτυξη του Οµίλου Επιχειρήσεων
Μυτιληναίος Α.Ε. Μετά την παραπάνω εξαγορά, ο Όµιλος απασχολεί σήµερα σε Ελλάδα και εξωτερικό 4.500 άτοµα.

5.3 Αντικείµενο Εργασιών - Κυριότερα Γεγονότα κατά το 2005 

Οι τοµείς δραστηριότητας του Οµίλου Μυτιληναίος είναι οι: Μεταλλουργία και Μεταλλεία, Ενέργεια, Έργα (EPC) και
Βιοµηχανία Οχηµάτων.
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5.3.1 Τοµέας Μεταλλουργίας και Μεταλλείων

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

Η εξαγορά της Αλουµίνιον της Ελλάδος Α.Ε., ενός από τα µεγαλύτερα µεταλλευτικά, µεταλλουργικά και βιοµηχανικά
συγκροτήµατα της Ελλάδας µε εξειδικευµένο και αφοσιωµένο ανθρώπινο δυναµικό, αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα
για την περαιτέρω ανάπτυξη του Οµίλου Επιχειρήσεων Μυτιληναίος Α.Ε. 

Η Αλουµίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε. ιδρύθηκε τo 1960, µε στόχο την αξιοποίηση των σηµαντικών ελληνικών κοιτα-
σµάτων βωξίτη, για την παραγωγή αλουµίνας και αλουµινίου. Η Εταιρεία εγκατέστησε το βιοµηχανικό της συγκρότη-
µα στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, στη βόρεια ακτή του Κορινθιακού κόλπου. Η θέση αυτή συνδυάζει τη γειτνίαση µε
τα σηµαντικά κοιτάσµατα βωξίτη της Βοιωτίας και Φωκίδας, την ευκολία θαλάσσιας επικοινωνίας, τη διακριτική
ένταξη στο περιβάλλον.

To εργοστασιακό συγκρότηµα της εταιρείας επεκτείνεται σε συνολική έκταση 7.035.700 τ.µ. και αποτελεί το µοναδι-
κό παράδειγµα στην Ευρώπη καθετοποιηµένης παραγωγικής διαδικασίας και περιλαµβάνει:

■ µονάδα παραγωγής αλουµίνας, ετήσιας παραγωγικής ικανότητας 775.000 t, 

■ µονάδα παραγωγής πρωτόχυτου αλουµινίου - ηλεκτρόλυση, ετήσιας παραγωγικής ικανότητας 165.000 t, 

■ µονάδα χυτηρίου, ετήσιας παραγωγικής ικανότητας 170.000 t τελικού προϊόντος,

■ µονάδα παραγωγής ανόδων για τις ανάγκες της ηλεκτρόλυσης, 

■ ιδιόκτητες λιµενικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση πλοίων µεγάλης χωρητικότητας,

■ εκµετάλλευση αποθεµάτων βωξίτη από την 100% θυγατρική µεταλλευτική εταιρεία, ∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.

Απασχολεί σήµερα 1.250 άτοµα που προέρχονται από όλο τον ελληνικό χώρο.

Η θετική πορεία, αποτέλεσµα τόσο των υψηλότερων τιµών της αλουµίνας και του αλουµινίου στο Χρηµατιστήριο
Μετάλλων του Λονδίνου (LME) όσο και της συνεχούς και επιτυχηµένης προσπάθειας βελτίωσης (continuous
improvement) των κοστολογικών στοιχείων αλλά και των ικανοποιητικών τεχνικών και λειτουργικών επιδόσεων του
εργοστασίου, αποτυπώθηκε µε ενάργεια στα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας για το 2005. Το 2005 αποτέλε-
σε µια πολύ καλή χρονιά για τον Όµιλο, ο οποίος σηµείωσε αύξηση πωλήσεων κατά 7,2%, σηµαντική αύξηση στα
αποτελέσµατα προ φόρων, τόκων και χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων κατά 30% και εξίσου σηµαντική αύξηση
στα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας κατά 58% σε σχέση µε το 2004.

Η παραγωγή της ένυδρης αλουµίνας το 2005 ανήλθε σε 782 χιλ. τόνους έναντι 786 χιλ. τόνων το 2004, ενώ η παρα-
γωγή πρωτόχυτου αλουµινίου ανήλθε το 2005 σε 165,3 χιλ. έναντι 166,6 χιλ. τόνων το 2004.

Οι πωλήσεις άνυδρης αλουµίνας το 2005 ανήλθαν σε 455,4 χιλ. τόνους έναντι 464,5 χιλ. τόνων το 2004 ενώ οι πω-
λήσεις προϊόντων αλουµινίου ανήλθαν σε:

- 107,6 χιλ. τόνους σε κολόνες έναντι 111,2 χιλ. τόνων το 2004. 

- 52,0 χιλ. τόνους σε πλάκες έναντι 52,3 χιλ. τόνων το 2004. 

- 3,5 χιλ. τόνους σε χελώνες έναντι 4,4 χιλ. τόνων το 2004.

Το πρόγραµµα επενδύσεων της Αλουµίνιον της Ελλάδος Α.Ε. για την προσεχή τριετία προβλέπεται να ανέλθει σε €
260 εκατ. συµπεριλαµβανοµένου και του τακτικού προγράµµατος συντήρησης.
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Η κατασκευή εργοστασίου συµπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος και ατµού (co-generation plant) ισχύος 334 MW
προϋπολογισµού € 180 εκατ., έχει ήδη ξεκινήσει και την έχει αναλάβει η θυγατρική του Οµίλου, ΜΕΤΚΑ. Το έργο
αναµένεται να παραδοθεί αρχές του 2007. Στόχος του Οµίλου Μυτιληναίου είναι επίσης να προχωρήσει σε:

■ επένδυση στον τοµέα παραγωγής αλουµίνας (debottlenecking) η οποία υπολογίζεται να ανέλθει σε € 38 εκατ.
και θα αυξήσει τη παραγωγή της αλουµίνας σε 1,1 εκατ. (t)/έτος.

■ επένδυση για την βελτίωση της παραγόµενης ποσότητας αλουµινίου (wagstaff) η οποία υπολογίζεται να ανέλθει
σε € 10,5 εκατ.

5.3.2 Τοµέας Ενέργειας

Το 2001 ο Όµιλος Μυτιληναίος εισήλθε στο χώρο της παραγωγής και εµπορίας ενέργειας και έχει ήδη δροµολογή-
σει ένα εκτεταµένο πρόγραµµα επενδύσεων για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που διαµορφώνονται στην Ελλάδα
µε την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. 

Για τον λόγο αυτό η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ AE – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» προχώρησε στην ίδρυση δύο νέων «ειδικών» θυ-
γατρικών εταιρειών, της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» και της «ΜΥΤΙΛΗ-
ΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ». 

Η πρώτη αποτελεί την ειδική εταιρεία του Οµίλου µε ειδίκευση στην µελέτη και στο σχεδιασµό θερµικών µονάδων
ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και στην εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας και δικαιωµάτων εκποµπής CO2, ενώ η δεύτερη
αποτελεί την ειδική εταιρεία του Οµίλου µε ειδίκευση στην µελέτη, κατασκευή και λειτουργία αιολικών σταθµών
στοχεύοντας στην αξιοποίηση του σηµαντικότατου ανεκµετάλλευτου αιολικού δυναµικού που διαθέτει η Ελλάδα. 

Στο πλαίσιο της δυναµικής παρουσίας του στον ενεργειακό τοµέα, ο Όµιλος προγραµµατίζει και θα εφαρµόσει επεν-
δυτικό πρόγραµµα ύψους 100 εκατοµµυρίων ευρώ που αφορά στην ανάπτυξη αιολικών πάρκων. 

Σήµερα ο Όµιλος έχει ήδη κατασκευάσει τα πρώτα 17 MW, στην περιοχή του Σιδηροκάστρου Σερρών, το οποίο απο-
τελεί και το πρώτο αιολικό πάρκο που κατασκευάζεται στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, από τα 97 MW πε-
ρίπου που έχει εντάξει στο πενταετές επενδυτικό του πρόγραµµα. Εντός του 2006 αναµένεται η έναρξη κατασκευής
και του δεύτερου αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος περί τα 6 MW στην περιοχή της Κρήτης, ενώ βάσει του ολο-
κληρωµένου επιχειρησιακού σχεδιασµού του Οµίλου προβλέπεται ότι κάθε χρόνο θα υλοποιείται και ένα καινούργιο
αιολικό πάρκο εξ αυτών που έχει ο Όµιλος στο χαρτοφυλάκιό του. 

Άµεση προτεραιότητα αποτελεί και η επένδυση € 380 εκατ. ευρώ για τη κατασκευή ενεργειακού κέντρου στον Άγιο
Νικόλαο Βοιωτίας για την τριετία 2005-2007.

Η επένδυση περιλαµβάνει την κατασκευή εργοστασίου συµπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος και ατµού ισχύος 334
MW καθώς και ενός ανεξάρτητου σταθµού συνδυασµένου κύκλου 412 MW. 

Tην κατασκευή του εργοστασίου συµπαραγωγής έχει αναλάβει η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου, ΜΕΤΚΑ ΑΕ.

Ο νέος αυτός σταθµός, θα εξασφαλίσει την αναγκαία ηλεκτρική ενέργεια που απαιτεί η παραγωγική διαδικασία του
εργοστασίου της Αλουµίνιον της Ελλάδος, ενώ παράλληλα θα ενισχύει µε ενέργεια το Εθνικό ∆ιασυνδεδεµένο Σύ-
στηµα. 

Με τη λειτουργία των δύο σταθµών στην περιοχή της Βοιωτίας, συνολικής παραγωγής 5 εκατοµµυρίων MWhr ετη-
σίως, ενισχύεται το νότιο σύστηµα της χώρας µειώνοντας σηµαντικά την πιθανότητα black out στην Αθήνα.

Τέλος, η ειδική εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (MPGS) προχώρη-
σε τον Σεπτέµβριο του 2005 στην υποβολή πρότασης προς την ΡΑΕ και το ΥΠΑΝ για να λάβει άδεια εµπορίας ηλε-

5. Πληροφορίες για τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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κτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 310 µεγαβάτ, για την οποία έχει ήδη λάβει την θετική γνωµοδότηση της ΡΑΕ.

5.3.3 Τοµέας Έργων (EPC)

Στον Τοµέα Έργων (EPC) ο Όµιλος δραστηριοποιείται µέσω της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. και των θυγατρικών της. Κατά το 2005, η
ΜΕΤΚΑ δραστηριοποιήθηκε σηµαντικά στους τοµείς των ενεργειακών έργων, των αµυντικών έργων και των έργων
υποδοµής. Το σύνολο του Ενεργητικού του Οµίλου ΜΕΤΚΑ εµφάνισε µεταξύ 31.12.2004 και 31.12.2005 συνολική
µεταβολή από € 253,69 εκατ. σε € 266,63 εκατ.

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

Ενεργειακά Έργα

■ ΑΗΣ Λαυρίου, Αττική

Η ΜΕΤΚΑ είχε ανακηρυχθεί µειοδότης στο σχετικό διαγωνισµό της ∆ΕΗ, και ανέλαβε ως EPC Contractor τη µελέτη,
προµήθεια, µεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της Μονάδας V συνδυασµένου κύκλου επί ενός άξονα,
ισχύος 377,66 MW, µε καύσιµο φυσικό αέριο. Η υπογραφή της σύµβασης έγινε στις 2/1/2004. Το συνολικό συµβα-
τικό τίµηµα για την εκτέλεση του έργου ανέρχεται σε € 193.962.846,00. Παράλληλα, υπεγράφη σύµβαση η οποία
προβλέπει τη µακροχρόνια συντήρηση του αεριοστροβίλου κατ’ αρχάς για 6 χρόνια έναντι ποσού € 19,8 εκατ., µε δι-
καίωµα της ∆ΕΗ να παρατείνει την ισχύ της σύµβασης για επιπλέον 6 έτη µε συµβατικό τίµηµα € 18,9 εκατ.

Οι υποχρεώσεις της αναδόχου εταιρείας, περιλαµβάνουν τα εξής: σχεδιασµό, µελέτη, βιοµηχανοποίηση, κατασκευή,
προµήθεια, δοκιµές στα εργοστάσια, µεταφορά και αποθήκευση στον τόπο του έργου, συναρµολόγηση, εγκατάστα-
ση, δοκιµές επί τόπου του έργου, θέση σε λειτουργία του εξοπλισµού, προµήθεια των ανταλλακτικών, παροχή των
πάσης φύσεως απαιτούµενων υπηρεσιών, τεχνικών και άλλων, ως και το σχεδιασµό, τη µελέτη και την κατασκευή των
απαιτούµενων συναφών έργων πολιτικού µηχανικού καθώς και όλων των απαιτούµενων βοηθητικών εγκαταστάσεων,
την καθαίρεση, αποξήλωση και αποµάκρυνση παλαιών κατασκευών και εξοπλισµού, τη σύνδεση µε το δίκτυο φυσι-
κού αερίου στο σηµείο παράδοσης από τη ∆ΕΠΑ και τη σύνδεση µε τον Υποσταθµό 400 kV.

Έργο πολύ σηµαντικό, µε µεγάλες και εξειδικευµένες απαιτήσεις και λόγω του ιδιαίτερα µικρού χρόνου εκτέλεσης, η
Μονάδα V του ΑΗΣ Λαυρίου αποτελεί πρόκληση την οποία ΜΕΤΚΑ αντιµετωπίζει µε το know how και την εµπειρία
ανταγωνιστικής εταιρείας σε διεθνές επίπεδο, για έργα που θα συµβάλλουν στην αντιµετώπιση του ενεργειακού
προβλήµατος στη χώρα µας. H πρώτη έναυση της Μονάδας V πραγµατοποιήθηκε εντός του Φεβρουαρίου 2006 και
ακολούθησε στο τέλος Απριλίου 2006 η έναρξη εµπορικής λειτουργίας.

Ο κύκλος εργασιών για το συγκεκριµένο έργο για το 2005 ανέρχεται σε € 121 εκατ.

■ Σταθµός Συµπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερµότητας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ανέλαβε ως EPC contractor από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ την έγκαιρη, έντεχνη, άρτια, οικονο-
µική και ασφαλή εκτέλεση του Έργου Συµπαραγωγής της Α.τ.Ε., το οποίο αφορά τη Μελέτη, Προµήθεια, Μεταφορά,
Εγκατάσταση και θέση σε Λειτουργία του Σταθµού Συµπαραγωγής ισχύος 316 MW και 252 MWth, µε καύσιµο φυσι-
κό αέριο.

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

Αναλυτικότερα, το υπόψη έργο, το οποίο θα εκτελεστεί σε 25 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης
µε προϋπολογισµό €179.900.000,00, περιλαµβάνει το σχεδιασµό, τη µελέτη, τη βιοµηχανοποίηση, την κατασκευή,
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την προµήθεια, τις δοκιµές στα εργοστάσια, τη µεταφορά, τη συναρµολόγηση, την εγκατάσταση, την παροχή πάσης
φύσεως απαιτούµενων υπηρεσιών, τεχνικών και άλλων, τη µελέτη και την κατασκευή των συναφών έργων πολιτικού
µηχανικού, τη σύνδεση µε το δίκτυο φυσικού αερίου, τη σύνδεση µε το δίκτυο µεταφοράς ηλ/κής ηνέργειας µε Υπο-
σταθµό 150kV.

Ως κύρια τµήµατα του έργου θεωρούνται:

● ∆ύο (2) Αεριοστρόβιλοι µε τις γεννήτριές τους και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις τους.

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

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

● Ένας (1) Λέβητας διπλού καυσίµου.

● Πλήρη συστήµατα ψύξης, ατµού, τροφοδοτικού νερού, συµπυκνωµάτων, παραγωγής απιονισµένου νερού, συ-
µπιεσµένου αέρα, χλωρίωσης, πυροπροστασίας και πυρανίχνευσης, αερισµού – κλιµατισµού.

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

● Σύστηµα Aυτoµατισµού και έλεγχου λειτουργίας του Σταθµού.

● Όλες οι απαραίτητες ∆ιασυνδέσεις µε τα υπάρχοντα δίκτυα και εγκαταστάσεις.

Ο κύκλος εργασιών για το συγκεκριµένο έργο για το 2005 ανέρχεται σε € 5,3 εκατ.

■ Κατασκευή Αεριοστροβιλικών Μονάδων στην Κρήτη

Η ΜΕΤΚΑ, κατόπιν διεθνούς µειοδοτικού διαγωνισµού, κηρύχθηκε από την ∆ΕΗ ανάδοχος του έργου για τη µελέτη,
προµήθεια και εγκατάσταση δύο αεριοστροβιλικών µονάδων ισχύος 27,95 MW εκάστη στον ΑΗΣ Χανίων, για την κά-
λυψη των φορτίων αιχµής των ετών 2003-2005. Η σχετική σύµβαση, συνολικής αξίας € 32.341.000,00, υπεγράφη
στις 27/3/2003 και επεκτάθηκε µε το ποσόν των € 4.949.971,00 για την εγκατάσταση της µίας εκ των δύο µονάδων
στον ΑΗΣ Λινοπεραµάτων (αντί του ΑΗΣ Χανίων).

Σε σχετική σύµβαση, συµπεριελήφθη η δυνατότητα της ∆ΕΗ για ανάθεση προµήθειας και εγκατάστασης µιας ακόµη
αεριοστροβιλικής µονάδος, αξίας € 16.170.700,00, για την οποία η ∆ΕΗ απέστειλε στην εταιρεία εντολή εκτέλεσης
το Φεβρουάριο του 2005. Η µονάδα εγκαταστάθηκε τελικώς στη Ρόδο και τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2005.

Ο κύκλος εργασιών για το συγκεκριµένο έργο για το 2005 ανέρχεται σε € 3,8 εκατ.

■ Αντικατάσταση Φίλτρων ΑΗΣ Μεγαλόπολης

Συνεχίστηκε και κατά τη χρήση του 2004 το έργο της αντικατάστασης των υφιστάµενων ηλεκτροστατικών φίλτρων
λιγνίτη της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης. Με συνολικό συµβατικό τίµηµα € 15.880.660,00, το έργο που εκτε-
λέστηκε από τον Όµιλο Επιχειρήσεων ΜΕΤΚΑ – ALSTOM POWER SWEDEN A.B. µε ποσοστά συµµετοχής επί του συµ-
βατικού τιµήµατος 69,3 % και 30,7 % αντίστοιχα, ξεκίνησε µε την υπογραφή της σχετικής σύµβασης µε την ∆ΕΗ το
Μάρτιο του 2003 και  ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2006, όταν και ξεκίνησε η εµπορική λειτουργία του τελευταίου
φίλτρου.

Με τα συµπληρώµατα της σύµβασης Νο 1,3 & 4 που υπογράφηκαν τον Φεβρουάριο του 2004, τον Μάιο του 2005
και τον Σεπτέµβριο του 2005 το συνολικό συµβατικό τίµηµα διαµορφώθηκε σε € 16.361.708.

Τα Έργο αφορά στην αντικατάσταση των έξι Ηλεκτροστατικών Φίλτρων Λιγνίτη στην οροφή του Λεβητοστασίου της
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λιγνιτικής Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης και περιλαµβάνει τα εξής: µελέτη, σχεδιασµό, βιοµηχανοποίηση εξο-
πλισµού, δοκιµές στα εργοστάσια, προµήθεια, µεταφορά και αποθήκευση στον τόπο του Έργου, συναρµολόγηση,
εγκατάσταση, δοκιµές επί τόπου του Έργου, θέση σε λειτουργία του εξοπλισµού, εκτέλεση δοκιµών ροής σε µοντέλο
(gas distribution model test), αποξήλωση / αποµάκρυνση υπάρχοντος εξοπλισµού (Η / Φ, αγωγοί κλπ), προµήθεια
ανταλλακτικών και παροχή πάσης φύσεως τεχνικών υπηρεσιών σχετικών µε το Έργο. 

Μετά την περάτωσή του αναµένεται να συµβάλλει καθοριστικά στη µείωση της εκποµπής ρύπων και στη βελτίωση
της ποιότητας του περιβάλλοντος της Κεντρικής Πελοποννήσου.

Ο κύκλος εργασιών για το συγκεκριµένο έργο για το 2005 ανέρχεται σε €3 εκατ.

■ Φίλτρα ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου

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

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

Το έργο, συνολικού συµβατικού τιµήµατος €130.000.000,00, εκ των οποίων τα €88.994.868,00 αφορούν τη ΜΕΤΚΑ,
περιλαµβάνει σχεδιασµό, µελέτη, βιοµηχανοποίηση, προµήθεια, συναρµολόγηση, επί τόπου εγκατάσταση και θέση
σε λειτουργία του συνόλου του εξοπλισµού (Ηλεκτροστατικά Φίλτρα, αγωγοί καυσαερίων, σύστηµα αποκοµιδής
ιπτάµενης τέφρας, σύστηµα ανάκτησης θερµότητας καυσαερίων, ηλεκτρολογικός εξοπλισµός, συστήµατα ελέγχου κ.
λ. π.), καθώς επίσης και τη µελέτη και κατασκευή των απαιτουµένων έργων Πολιτικού Μηχανικού.

Στο έργο περιλαµβάνεται ακόµα η αποξήλωση και µετεγκατάσταση των υφιστάµενων εν λειτουργία εγκαταστάσεων
που βρίσκονται στον χώρο εγκατάστασης του νέου εξοπλισµού, καθώς επίσης η αναβάθµιση των υφιστάµενων Ηλε-
κτροστατικών Φίλτρων και η προµήθεια ανταλλακτικών. 

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

■ την εκπροσώπηση του Οµίλου έναντι του Κυρίου του Έργου, δηλαδή της ∆ΕΗ.

■ τη µελέτη, σχεδίαση και κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού.

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

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

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

Οι εργασίες επί τόπου του έργου άρχισαν τον Οκτώβριο του 2004, µε τις αποξηλώσεις του υφιστάµενου εξοπλισµού
και τις σχετικές εκσκαφές. Σήµερα η µονάδα Νο ΙΙ είναι εκτός λειτουργίας και είναι σε εξέλιξη οι εργασίες διασύνδε-
σης του νέου µε τον υφιστάµενο εξοπλισµό. Οι εργασίες αναµένονται να ολοκληρωθούν έως την 13/05/2006 οπότε
και θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία η µονάδα. Στις υπόλοιπες µονάδες βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες σκυροδέτη-
σης των κτιρίων ενώ έχουν εκκινήσει και οι µηχανολογικές εργασίες στα φίλτρα των µονάδων Ι και ΙΙΙ. Η µονάδα Ι
αναµένεται να τεθεί εκτός λειτουργίας, για την τριµηνιαία περίοδο διασύνδεσης, τον Αύγουστο ενώ η µονάδα ΙΙΙ τον
∆εκέµβριο του 2006. Η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται για το Σεπτέµβριο του 2007.

Ο κύκλος εργασιών για το συγκεκριµένο έργο για το 2005 ανέρχεται σε €31,3 εκατ.
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Έργα Άµυνας 

■ Θωρακισµένο Κέλυφος Υποβρυχίων

Το πρωτοποριακό για τα δεδοµένα της Ελληνικής Βιοµηχανίας και ιδιαιτέρων απαιτήσεων αυτό έργο ολοκληρώθηκε
εντός του 2005 κατά το οποίο παραδόθηκαν επιτυχώς και έγκαιρα στον πελάτη όλα τµήµατα και του τρίτου υποβρυ-
χίου (Υ/Β). Ο κύκλος εργασιών για το συγκεκριµένο έργο για το 2005 €2,43 εκατ. 

Τέλος, έχει υπογραφεί σύµβαση για την αναβάθµιση των Υ/Β Neptune. Ο κύκλος εργασιών για το συγκεκριµένο έργο
εντός του 2005 ήταν €115 χιλ. 

■ Συµπαραγωγή αρµάτων τύπου LEOPARD 2-Hel

Α. Συνεχίστηκε και κατά το 2005 η συµπαραγωγή µε την εταιρεία KMW (Krauss-Maffei Wegmann) των 170 αρµά-
των µάχης τύπου Leopard 2-Ηel για λογαριασµό των Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων. Η σχετική σύµβαση ανέρχε-
ται σε €125,36 εκατ. και αναµένεται να εξασφαλίσει µακροχρόνια απασχόληση του εργοστασίου στο Βόλο.
Εντός του 2005 παραδόθηκαν εγκαίρως στον πελάτη 24 πύργοι και εννέα σκάφη αρµάτων µαζί µε τα αναλογού-
ντα µηχανολογικά πακέτα. Ο κύκλος εργασιών για το συγκεκριµένο πρόγραµµα για το 2005 ανέρχεται σε €17,59
εκατ.

Β. Επίσης, στα πλαίσια του παραπάνω Προγράµµατος έχει υπογραφεί Σύµβαση µε την εταιρεία Rheinmetall
Landsysteme για τη συµπαραγωγή 12 οχηµάτων περισυλλογής τύπου ARV Leopard 2-Hel. H σχετική Σύµβαση
ανέρχεται σε €8,64 εκατ. Ο κύκλος εργασιών για το συγκεκριµένο πρόγραµµα για το 2005 ανέρχεται σε €6,94
εκατ.

Γ. Τέλος, στα πλαίσια του παραπάνω Προγράµµατος έχει υπογραφεί Σύµβαση µε την εταιρεία Rheinmetall Waffe
Munition για τη συµπαραγωγή 170 θωρακισµένων βάσεων του πυροβόλου για το Άρµα τύπου Leopard 2-Hel. H
σχετική Σύµβαση ανέρχεται στο ύψος των €2,63 εκατ. Ο κύκλος εργασιών για το συγκεκριµένο πρόγραµµα για
το 2006 προβλέπεται να ανέλθει σε €284 χιλ.

∆ιάφορα Έργα

■ Συγκρότηµα κατοικιών στο Βόλο

Ξεκίνησε στις αρχές του 2003 και συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια του 2005 η ανέγερση συγκροτήµατος κατοικιών,
µετά τη λήψη της σχετικής οικοδοµικής άδειας, επί οικοπέδου στην παραλία του Βόλου, το οποίο αγοράστηκε έναντι
€2,35 εκατ. από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. 

Στη διάρκεια του 2005 επωλήθησαν 9 (εννέα) διαµερίσµατα συνολικής αξίας €1.732.529,00. Το συγκρότηµα κατοι-
κιών αναµένεται να ολοκληρωθεί ως τον Σεπτέµβριο του 2006.

■ ∆ιάφορα Έργα

Πέραν των προηγουµένως αναφερθέντων έργων, εντός του 2005 η ΜΕΤΚΑ εκτέλεσε διάφορα έργα-ήδη συµβασιο-
ποιηµένα- µε συνολικό κύκλο εργασιών άνω των €2 εκατ.

5.3.4 Τοµέας Βιοµηχανίας Οχηµάτων

Ο Όµιλος µε την εξαγορά ποσοστού 43% της σηµαντικότερης ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας οχηµάτων –
ΕΛΒΟ - που έκανε τον Αύγουστο 2000 πέτυχε να ενδυναµώσει τη βιοµηχανική παρουσία του Οµίλου στους αµυντι-
κούς εξοπλισµούς και να λειτουργεί παράλληλα αλλά και συµπληρωµατικά µε τις υπόλοιπες σηµαντικές δραστηριό-
τητες του Οµίλου, τόσο στον κατασκευαστικό τοµέα ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, όσο και στον µεταλλευτικό
/ µεταλλουργικό τοµέα.

Η δραστηριότητα της ΕΛΒΟ το 2005 κινήθηκε σε µέτρια επίπεδα, µε σχετικά χαµηλό βαθµό απασχόλησης του προ-
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σωπικού. Κάτω από αυτές τις συνθήκες θεωρείται επιτυχία η διατήρηση της εταιρείας έστω και σε οριακή κερδοφο-
ρία, η οποία, παρά τον χαµηλό όγκο εργασιών, επετεύχθη χάρις σε σφικτή και συνετή διαχείριση των εξόδων. Αξιο-
σηµείωτο είναι ότι παρά τις δυσµενείς επιχειρηµατικές συνθήκες οι ταµιακές ροές ήταν θετικές και ο βραχυπρόθε-
σµος δανεισµός µειώθηκε.

Περίπου τα 2/3 της δραστηριότητας του έτους αφορούσε στρατιωτικά προγράµµατα, τα οποία όµως λόγω του µι-
κρού µεγέθους τους δεν επέτρεψαν ορθολογική ανάπτυξη των γραµµών παραγωγής. Το υπόλοιπο 1/3 αφορούσε λε-
ωφορεία του ΟΑΣΘ, ο οποίος έχει εξελιχθεί πλέον σε έναν σταθερό και ικανοποιηµένο πελάτη της ΕΛΒΟ. Επίσης ση-
µαντικό τµήµα της δραστηριότητας της ΕΛΒΟ αποτέλεσαν οι ανακατασκευές οχηµάτων και οι κατασκευές και πωλή-
σεις ανταλλακτικών, στα πλαίσια εκτέλεσης 5ετων συµβάσεων πλαίσιο µε το ΥΕΘΑ.

Το καλοκαίρι του 2005, υπεγράφη µνηµόνιο συνεργασίας της ΕΛΒΟ µε το Ελληνικό ∆ηµόσιο (ΥΠΟΙΚ και ΥΕΘΑ) στα
πλαίσια του οποίου ανακοινώθηκαν και µελλοντικές αναθέσεις εργασιών ύψους 200 εκ Ευρω µέχρι τον Σεπτέµβριο
του ιδίου έτους, µε στόχο να στηριχθεί η εταιρεία το 2006. Στην πράξη όµως υπήρξε πολύ σηµαντική καθυστέρηση
από πλευράς ΥΕΘΑ στην υλοποίηση αυτών των αναθέσεων.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συµβάσεων αυτή τη στιγµή, ξεπερνά κατά τι τα 150 εκ Ευρω και ουσιαστικά αφορά 2 ση-
µαντικές συµβάσεις, ήτοι 301 ειδικοποιηµενα οχήµατα 1-2 τν που ανατέθηκαν τον Μάρτιο του 2006 και την συναρ-
µολόγηση και τελικές δοκιµές των 140 αρµάτων LEOPARD. 

5.4 Ανθρώπινο ∆υναµικό

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Μισθωτοί 3,314 3,696 63 68
Ηµεροµίσθιοι 419 598 2 2
Σύνολο 3,733 4,294 65 70

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ φροντίζει για τη συνεχή επιµόρφωση του στελεχικού της δυναµι-
κού και παρέχει πρόσθετη ασφάλιση στο προσωπικό της. Πιο συγκεκριµένα, παρέχεται σε κάθε εργαζόµενο ασφά-
λεια ζωής για µόνιµη ή ολική ανικανότητα, νοσοκοµειακή και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη από ατύχηµα ή ασθέ-
νεια. Έχουν συναφθεί µε την ασφαλιστική εταιρεία ALICO AIG LIFE. Οι εργασιακές σχέσεις µεταξύ ∆ιοίκησης και ερ-
γαζοµένων είναι άριστες. 

5.5 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία – Εγγυήσεις Και Εµπράγµατες Ασφάλειες

Η ακίνητη περιουσία της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ στις 31/12/2005, περιλαµβάνει:

5.5.1 Γήπεδα – Κτιριακές Εγκαταστάσεις.

■ Οικόπεδο 18.000 τ.µ. περίπου στο 29ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Αθηνών – Λαµίας, αξίας Ευρώ 1.068.000,00.

■ Οικόπεδο 7.300 τ.µ. περίπου στο 47ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Αθηνών – Λαµίας, Αυλώνα Αττικής αξίας Ευρώ
311.000,00. 
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■ Οικόπεδο 67.533 τ.µ. στην περιοχή Καλαµάτας αξίας Ευρώ 802.000,00.

■ Οικόπεδο 7.072 τ.µ. περίπου στον Ασπρόπυργο Αττικής αξίας Ευρώ 884.000,00 και ισόγεια βιοµηχανική αποθή-
κη 2.200 τ.µ. περίπου στο ανωτέρω οικόπεδο αξίας Ευρώ 914.668,61.

■ Οικόπεδο 761 τ.µ. περίπου στον Παράδεισο Αµαρουσίου και κτίριο 1.530 τ.µ. για τα νέα ιδιόκτητα γραφεία της
εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 4.610.138,80.

■ Οικόπεδο 13.600 τ.µ. περίπου στη βιοµηχανική περιοχή Ιωαννίνων αξίας κτήσεως Ευρώ 250.000,00 και βιοµη-
χανική αποθήκη 2.000 τ.µ. περίπου στο ανωτέρω οικόπεδο αξίας Ευρώ 842.134,74.

■ Οικόπεδο έκτασης 15.466,5 τ.µ. στη Θεσσαλονίκη – Βιοµηχανική Περιοχή Σίνδου αξίας κτήσεως Ευρώ
850.000,00 και τα εντός αυτού δε κτίσµατα: εργοστάσιο 2.078,77 τ.µ., γραφεία 249,04 τ.µ., αποθήκη 252,74 τ.µ.
συνολικής αξίας Ευρώ 729.572,97.

■ ∆ιαµέρισµα (1ου) ορόφου εµβαδού µέτρων τετραγωνικών (53,46Μ2) επί της οδού Μηδείας 35 στην κοινότητα
Περαίας της επαρχίας Θεσσαλονίκης του νοµού Θεσσαλονίκης, µε αξία κτήσης Ευρώ 74.807,08.

Να σηµειωθεί ότι η εταιρεία διατηρεί υποκαταστήµατα στο 29ο ΧΛΜ. της Εθνικής οδού Αθηνών – Λαµίας, στον
Ασπρόπυργο Αττικής, καθώς και αποθηκευτικό χώρο στη Θεσσαλονίκη – Βιοµηχανική Περιοχή Σίνδου σε ιδιόκτητα
οικόπεδά της για παραλαβές και παραδόσεις εµπορευµάτων. Επίσης διατηρεί υποκατάστηµα στη Βιοµηχανική Πε-
ριοχή Ιωαννίνων σε ιδιόκτητο οικόπεδο για παραλαβή, παραδόσεις και πωλήσεις εµπορευµάτων.

5.5.2 Μηχανολογικός Εξοπλισµός – Τεχνικές Εγκαταστάσεις

Ο µηχανολογικός εξοπλισµός είναι ιδιόκτητος και αποτελείται από:

■ 2 γερανογέφυρες κινούµενες επί ευθείας γραµµής, ελκτικής ικανότητος 5ΜΤ εκάστη που βρίσκονται στο κέντρο
διανοµής στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων.

■ 1 γερανογέφυρα κινούµενη επί ευθείας γραµµής, ελκτικής ικανότητος 10ΜΤ που βρίσκεται στον Ασπρόπυργο
Αττικής.

■ 1 γερανογέφυρα κινούµενη επί ευθείας γραµµής, ελκτικής ικανότητος 2Χ8ΜΤ που βρίσκεται στον Ασπρόπυργο
Αττικής.

■ 1 φορητό ηλεκτρονικό ζυγιστικό 5ΜΤ.

■ 1 ηλεκτροκίνητη γεφυροπλάστιγγα 18 µέτρων, ζυγιστικής ικανότητος 60ΜΤ στις Αφίδνες Αττικής.

■ 1 ηλεκτροκίνητη γεφυροπλάστιγγα 18 µέτρων, ζυγιστικής ικανότητος 60ΜΤ στον Ασπρόπυργο Αττικής.

■ Λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις (χώροι εγκατάστασης προσωπικού, αποθήκες εργαλείων κ.λπ.)

5.5.3 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία – Εγγυήσεις Και Εµπράγµατες Ασφάλειες

5.5.3.1 Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

Τα οικόπεδα, τα κτίρια και τα µηχανήµατα αποτιµήθηκαν κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ (01/01/2004)
στο (deemed cost), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆ΠΧΠ 1. Ως «τεκµαιρόµενο» κόστος θεωρείται η εύλογη αξία του
παγίου εξοπλισµού κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ, η οποία προσδιορίστηκε µετά από µελέτη ανεξάρ-
τητου οίκου εκτιµητών.

∆εν υπάρχουν υποθήκες και προσηµειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του ενεργητικού
έναντι δανεισµού.

5. Πληροφορίες για τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Ο ΟΜΙΛΟΣ

Οικόπεδα Μεταφορικά Έπιπλα και Ακινητοποιήσεις Σύνολο
& Κτίρια µέσα & Μηχ/κός Λοιπός υπό Εκτέλεση

ποσά σε € Εξοπλισµός Εξοπλισµός
Μικτή Λογιστική αξία 88,473,853 67,998,429 5,484,734 5,129,538 167,086,553
Συσσωρευµένη απόσβεση και/ή αποµείωση αξίας (24,726,948) (30,271,150) (4,084,323) - (59,082,421)
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2004 63,746,905 37,727,279 1,400,411 5,129,538 108,004,132

Μικτή Λογιστική αξία 81,666,572 72,901,576 6,149,989 1,535,808 162,253,945
Συσσωρευµένη απόσβεση και/ή αποµείωση αξίας (24,277,931) (32,513,139) (4,542,969) - (61,334,040)
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2004 57,388,640 40,388,436 1,607,020 1,535,808 100,919,904

Μικτή Λογιστική αξία 260,753,468 556,544,166 19,713,447 66,774,590 903,785,671
Συσσωρευµένη απόσβεση και/ή αποµείωση αξίας (39,446,575) (416,689,911) (16,645,790) - (472,782,276)
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005 221,306,893 139,854,255 3,067,657 66,774,590 431,003,395

Οικόπεδα Μεταφορικά Έπιπλα και Ακινητοποιήσεις Σύνολο
& Κτίρια µέσα & Μηχ/κός Λοιπός υπό Εκτέλεση

ποσά σε € Εξοπλισµός Εξοπλισµός
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2004 63,746,905 37,727,279 1,400,411 5,129,538 108,004,132

Προσθήκες 1,066,756 8,494,135 763,042 2,714,652 13,038,587
Πωλήσεις - Μειώσεις (5,900,538) (107,261) (41,717) (3,687,981) (9,737,497)
Αποσβέσεις (1,317,390) (4,920,374) (512,966) - (6,750,730)
Μεταφορές 360,502 - - (2,515,449) (2,154,947)
Καθαρές συναλλαγµατικές ∆ιαφορές (567,596) (805,343) (1,750) (104,952) (1,479,641)
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2004 57,388,640 40,388,436 1,607,020 1,535,808 100,919,904

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών 163,643,404 99,219,832 1,435,033 60,208,949 324,507,217
Προσθήκες 471,954 4,322,678 613,523 17,387,150 22,795,304
Πωλήσεις - Μειώσεις - (594,229) (1,881) (370,081) (966,191)
Αποσβέσεις (1,130,220) (4,895,868) (587,443) - (6,613,531)
Μεταφορές (151,576) (3,102) 2- (12,175,645) (12,330,321)
Καθαρές συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 1,084,692 1,416,509 1,401 188,410 2,691,012
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005 221,306,894 139,854,256 3,067,654 66,774,590 431,003,395

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οικόπεδα Μεταφορικά Έπιπλα και Ακινητοποιήσεις Σύνολο
& Κτίρια µέσα & Μηχ/κός Λοιπός υπό Εκτέλεση

ποσά σε € Εξοπλισµός Εξοπλισµός
Μικτή Λογιστική αξία 19,082,826 754,341 929,455 2,986,792 23,753,414
Συσσωρευµένη απόσβεση και/ή αποµείωση αξίας (1,408,436) (544,285) (683,680) - (2,636,401)
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2004 17,674,390 210,056 245,775 2,986,792 21,117,013

Μικτή Λογιστική αξία 13,226,896 607,598 917,697 - 14,752,191
Συσσωρευµένη απόσβεση και/ή αποµείωση αξίας (1,615,937) (480,701) (705,131) - (2,801,768)
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2004 11,610,959 126,897 212,566 - 11,950,423

Μικτή Λογιστική αξία 13,183,163 626,916 990,254 - 14,800,333
Συσσωρευµένη απόσβεση και/ή αποµείωση αξίας (1,846,841) (501,966) (769,541) - (3,118,349)
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005 11,336,322 124,950 220,712 - 11,681,984
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Οικόπεδα Μεταφορικά Έπιπλα και Ακινητοποιήσεις Σύνολο
& Κτίρια µέσα & Μηχ/κός Λοιπός υπό Εκτέλεση

ποσά σε € Εξοπλισµός Εξοπλισµός
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2004 17,674,390 210,056 245,775 2,986,792 21,117,013

Προσθήκες - - 28,116 701,189 729,305
Πωλήσεις - Μειώσεις (5,899,663) (39,638) (39,874) (3,687,981) (9,667,155)
Αποσβέσεις (207,501) (43,521) (21,451) - (272,473)
Μεταφορές 43,732 - - - 43,732
Καθαρές συναλλαγµατικές ∆ιαφορές - - - - -
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2004 11,610,959 126,897 212,566 - 11,950,422

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών - - - - -
Προσθήκες - 24,608 72,557 - 97,164
Πωλήσεις - Μειώσεις - (5,290) - - (5,290)
Αποσβέσεις (230,904) (21,265) (64,411) - (316,580)
Μεταφορές (43,732) - - - (43,732)
Καθαρές συναλλαγµατικές ∆ιαφορές - - - - -
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005 11,336,322 124,950 220,712 - 11,681,984

Η εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. έχει συνάψει ασφαλιστήρια συµβόλαια για το σύνολο των πάγιων περιουσιακών της
στοιχείων τα οποία είναι σε ισχύ έως 31/12/2005.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ποσά σε €)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ / ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
AIG GREECE ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΠΥΡΟΣ & ΣΥΜΠΛ. ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ

(ΚΤΙΡΙΟ – ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 5-7) 3.978.090
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

(ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΣΙΝ∆ΟΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 3.770.000
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

(ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΣΙΝ∆ΟΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 2.305.274

5. Πληροφορίες για τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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5.6 Επενδύσεις Τριετίας

Οι σηµαντικότερες επενδύσεις της τελευταίας τριετίας 2003 – 2005 έχουν ως ακολούθως:

2003

■ Αποπεράτωση διαδικασιών Β’ φάσης και έναρξη διαδικασιών ανέγερσης Γ΄φάσης ιδιόκτητου συγκροτήµατος σε
οικόπεδο έκτασης 673,24 τ.µ. στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Λεωφ. Νίκης και της εκµετάλλευσης αυτού.

2004

■ Εξαγορά επιπλέον ποσοστού 9,47% της HELLENIC COPPER MINES LTD έναντι € 2.000 χιλ. 

■ Εξαγορά επιπλέον ποσοστού 13,5% της ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. έναντι € 235 χιλ. 

2005

■ Εξαγορά ποσοστού 46,00% του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. έναντι € 68.985 χιλ.

■ Εξαγορά ποσοστού 12,94% του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ‘ΕΛΒΟ’ ένα-
ντι € 5.793 χιλ.

■ Εξαγορά ποσοστού 24,00% του µετοχικού κεφαλαίου της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
έναντι € 1.080 χιλ.

■ Εξαγορά ποσοστού 33,00% του µετοχικού κεφαλαίου της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. έναντι € 0,283 χιλ.

Συγκεντρωτικά, οι καθαρές επενδύσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σε αξία κτήσεως, για
την εξεταζόµενη 3ετία 2003-2005, παρουσιάζονται ανά χρήση στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ – ΠΑΓΙΩΝ (ποσά σε €)

2003 2004 2005 ΣΥΝΟΛΟ
Γήπεδα - Οικόπεδα - - - -
Κτήρια - Τεχνικά Έργα 0,00 - - -
Μηχαν. Εγκατ. & Λοιπός Τεχν. Εξοπλισµός (5,282.47) - - (5.282,47)
Μεταφορικά Μέσα (40,690.40) (146,742.84) (19.318,00) (206.751,24)
Έπιπλα -Λοιπός Εξοπλισµός 23,312.93 (11,757.96) 72.557,00 84.111,97
ΣΥΝΟΛΑ (22,659.94) (158,500.80) 53.239,00 (127.921,74)
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6.1 Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήµερα στο ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατοµµυρίων τριακοσίων δώ-
δεκα χιλιάδων διακοσίων τεσσάρων ευρώ (24.312.204), διαιρούµενο σε 40.520.340 κοινές ανώνυµες µετοχές, ονο-
µαστικής αξίας € 0,60 εκάστη. Στο ποσό αυτό ανήλθε το µετοχικό κεφάλαιο ύστερα από διαδοχικές αυξήσεις, ως
εξής:

■ Αρχικά, το Mετοχικό Kεφάλαιο, σύµφωνα µε τη συστατική πράξη της εταιρείας, ανερχόταν στο ποσό των τετρα-
κοσίων εκατοµµυρίων (400.000.000) δραχµών, διαιρούµενο σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ανώνυµες µετο-
χές, ονοµαστικής αξίας και τιµής διάθεσης χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία. Το ποσό καταβλήθηκε ολοσχερώς
σε µετρητά (ΦΕΚ 4422/20.12.1990, τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

■ Με την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 12ης Μαΐου 1992 και την από 8ης Μαΐου 1992 εξουσιοδότη-
ση της Γενικής Συνέλευσης των Mετόχων της εταιρείας, έγινε αύξηση του Mετοχικού Kεφαλαίου κατά ∆ρχ.
100.000.000 µε καταβολή µετρητών µε την έκδοση 100.000 νέων ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας και τι-
µής διάθεσης ∆ρχ. 1.000 η κάθε µία (ΦΕΚ 450/10.02.93 τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

■ Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Mετόχων της εταιρείας, της 20ής Ιουνίου 1994, έγινε αύξηση του
Mετοχικού Kεφαλαίου κατά ∆ρχ. 1.846.000, i) µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την ανα-
προσαρµογή της αξίας των παγίων της εταιρείας βάσει του Ν. 2065/92 εκ ∆ρχ. 1.844.636 και ii) µε καταβολή µε-
τρητών ∆ρχ. 1.364, µε την έκδοση 1.846 νέων ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας ∆ρχ. 1.000 η κάθε µία. 

■ Στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της 6ης Φεβρουαρίου 1995 και της 15ης Σεπτεµβρίου 1994, αποφασίστηκε:

1. Η µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης των µετοχών της εταιρείας από ∆ρχ. 1.000 σε ∆ρχ. 250, ώστε τέσσερις
νέες µετοχές να αντιστοιχούν σε µία παλαιά, και 

2. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ∆ρχ. 85.405.000 µε την έκδοση 341.620 νέων κοινών µετοχών, ονο-
µαστικής αξίας ∆ρχ. 250 και τιµή διάθεσης ∆ρχ. 1.200 η κάθε µία, η οποία καλύφθηκε µε δηµόσια εγγραφή και
εισαγωγή του συνόλου των µετοχών στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. Σχηµατίστηκε αποθεµατικό από έκδοση
µετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ∆ρχ. 324.539.000.

■ Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας της 25ης Οκτωβρίου 1996, η
ονοµαστική αξία εκάστης των µετοχών µειώθηκε από διακόσιες πενήντα (250) σε εκατό (100) ∆ρχ. Ο αριθµός
των µετοχών αυξήθηκε κατά 3.523.506 και ανήλθε σε 5.872.510. Οι νέες µετοχές διανεµήθηκαν δωρεάν µε ανα-
λογία τρεις νέες µετοχές για κάθε δύο παλαιές. 

■ Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 1997 των µετόχων της εταιρείας, αποφάσισε τα εξής:

1. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ∆ρχ. 88.088.000 µε καταβολή µετρητών και έκδοση 880.880 νέων
κοινών ανώνυµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας ∆ρχ. 100 η κάθε µία και τιµής διάθεσης ∆ρχ.3.300 η κάθε µία.

2. Τη διάθεση των νέων µετοχών µε ∆ηµόσια Εγγραφή. Για το σκοπό αυτό, οι παλαιοί µέτοχοι παραιτήθηκαν του δι-
καιώµατος προτίµησης.

3. Τη µετάταξη των µετοχών της εταιρείας από την Παράλληλη στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α.

Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ∆ρχ. 675.339.000, διαιρούµενο σε 6.753.390 κοινές µετοχές,
ονοµαστικής αξίας ∆ρχ.100 η κάθε µία.

■ Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 11ης Νοεµβρίου 1997, αποφάσισε την αύξηση του

6. Πληροφορίες Σχετικά µε το Μετοχικό Κεφάλαιο, 
τους Μετόχους, τη ∆ιοίκηση και το Προσωπικό της εταιρείας
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Μετοχικού Κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων βάσει του
Ν. 2065/1992 εκ ∆ρχ. 93.097.955, καθώς και µέρους του αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο εκ
∆ρχ. 1.257.580.045, ήτοι συνολικά αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ∆ρχ. 1.350.678.000
µε έκδοση 13.506.780 νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας ∆ρχ. 100 η κάθε µία. Οι νέες µετοχές
διανεµήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς µετόχους µε αναλογία δύο νέες µετοχές για κάθε µία παλαιά.

■ Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 28 Ιουλίου 1998, αποφάσισε τα εξής: 

1. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ∆ρχ. 16.208.136.000 µε καταβολή µετρητών και την έκδοση
16.208.136 νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας ∆ρχ. 100 και τιµή διάθεσης ∆ρχ. 1.000 η κάθε
µία. Οι νέες µετοχές διατέθηκαν κατά προτίµηση στους υφιστάµενους κατά την ηµεροµηνία αποκοπής του δι-
καιώµατος µετόχους της εταιρείας, µε δικαίωµα προτίµησης και αναλογία οκτώ νέες για κάθε δέκα παλαιές.

2. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ∆ρχ. 405.203.400 µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού υπέρ το άρτιο,
µε την έκδοση 4.052.034 νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας ∆ρχ. 100 η κάθε µία. Οι νέες µε-
τοχές διατέθηκαν δωρεάν στους παλαιούς µετόχους µε αναλογία δύο νέες µετοχές για κάθε δέκα παλαιές.

Κατόπιν των ανωτέρω, το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ∆ρχ. 4.052.034.000, διαιρούµενο σε
40.052.034 κοινές µετοχές, ονοµαστικής αξίας ∆ρχ. 100 η κάθε µία.

■ Η Τακτική Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 12ης Ιουλίου 1999, αποφάσισε τα
ακόλουθα:

1. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ∆ρχ. 4.052.034.000 µε έκδοση 40.520.340 νέων κοινών ανώνυµων
µετοχών, ονοµαστικής αξίας ∆ρχ. 100 και τιµής διάθεσης ∆ρχ. 1.250 η κάθε µία. Οι νέες µετοχές διατέθηκαν µε
δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων της εταιρείας, µε αναλογία µια νέα µετοχή για κάθε µια παλαιά
µετοχή, και

2. Τη µετατροπή των ανώνυµων µετοχών της εταιρείας σε ονοµαστικές και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 6
του Καταστατικού, βάσει των διατάξεων του Ν.2328/95 (άρθρο 15).

Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ∆ρχ. 8.104.068.000, διαιρούµενο σε
81.040.680 κοινές µετοχές, ονοµαστικής αξίας ∆ρχ.100 η κάθε µία.

■ Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας της 28ης Ιουνίου 2000, αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από ∆ρχ. 100 σε ∆ρχ. 200.

Kατόπιν αυτού το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ∆ρχ. 8.104.068.000, διαιρούµενο σε 40.520.340 άυ-
λες µετοχές, ονοµαστικής αξίας 200 ∆ρχ. εκάστη.

■ Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 01.09.2001 µε την οποία επανεγκρίθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
της 29.06.2001 αποφάσισε:

1. Την αύξηση του εκ ∆ρχ. 8.104.068.000 Μετοχικού Κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπρο-
σαρµογή της αξίας των παγίων της εταιρείας βάσει του Ν. 2065/1992 εκ ∆ρχ. 180.315.513 µε αύξηση της ονο-
µαστικής αξίας της µετοχής από ∆ρχ. 200 σε ∆ρχ. 204,45.

2. Τη µετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και σε ευρώ.

Συνεπεία των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ∆ρχ. 8.284.383.513 ή ευρώ 24.312.204
διαιρούµενο σε 40.520.340 µετοχές ονοµαστικής αξίας ∆ρχ. 204,45 ή ευρώ 0,60. 
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6.2 Ίδια Κεφάλαια

i) Μετοχικό Κεφάλαιο

Αριθµός Κοινές Υπέρ το Άρτιο Ίδιες Μετοχές Σύνολο
ποσά σε € Μετοχών Μετοχές

Υπόλοιπα 01/01/2004 40,520,340 24,312,204 183,906,926 (5,161,261) 203,057,869

Έκδοση Νέων Μετοχών - - - - -
Αγορά Μετοχών Μητρικής (Ίδιες Μετοχές) - - - - -
Πώληση Μετοχών Μητρικής (Ίδιες Μετοχές) - - - - -
Υπόλοιπα 31/12/2004 40,520,340 24,312,204 183,906,926 (5,161,261) 203,057,869

Έκδοση Νέων Μετοχών - - - - -
Αγορά Μετοχών Μητρικής (Ίδιες Μετοχές) - - - - -
Πώληση Μετοχών Μητρικής (Ίδιες Μετοχές) - - 3,613,838 5,161,261 8,775,099
Υπόλοιπα 31/12/2005 40,520,340 24,312,204 187,520,764 - 211,832,968

ii) Αποθεµατικά Εύλογης Αξίας

Η ανάλυση των αποθεµατικών εύλογης αξίας όσον αφορά τον Όµιλο έχει ως ακολούθως:

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
Αποθεµατικά Χρηµατοοικονοµικά Αποθεµατικά Σύνολο

Αντιστάθµισης Στοιχεία ∆ιαθέσιµα Συναλλαγµατικών
ποσά σε € προς Πώληση ∆ιαφορών

Υπόλοιπο στις 01/01/2004 - - - -

Επανεκτίµηση - - - -
Mεικτή
Μείον: Φόρος - - - -
Συναλλαγµατικές διαφορές - - (1,596,271) (1,596,271)
Οµίλου - - - -
Συνδεδεµένων - - - -
Λοιπά - - - -
Υπόλοιπο στις 31/12/2004 - - (1,596,271) (1,596,271)

Επανεκτίµηση - - - -
Κέρδη Ζηµιές Αποτίµησης µεταφερόµενη 
απ Ευθείας στα ίδια κεφάλαια - 18,621,523 - 18,621,523
Κέρδη ζηµιές µεταφερόµενα στην κατά την πώληση
στα αποτελέσµατα της χρήσης - (3,277,785) - (3,277,785)
Αντιστάθµιση Ταµιακών ροών (176,083) - - (176,083)
Συναλλαγµατικές διαφορές - - (1,670,610) (1,670,610)
Οµίλου - - - -
Συνδεδεµένων - - - -
Λοιπά - - - -
Υπόλοιπο στις 31/12/2005 (176,083) 15,343,738 (3,266,881) 13,497,045

6. Πληροφορίες Σχετικά µε το Μετοχικό Κεφάλαιο, τους Μετόχους, τη ∆ιοίκηση και το Προσωπικό της εταιρείας
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iii) Λοιπά Αποθεµατικά 

Τα λοιπά αποθεµατικά του Οµίλου αναλύονται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Τακτικό Ειδικά Αφορολόγητα Αποθεµατικό Λοιπά Σύνολο
Αποθεµατικο Αποθεµατικά Αποθεµατικά Χρηµατοοικο- Αποθεµατικά

ποσά σε € νοµικών Μέσων
Υπόλοιπο στις 01/01/2004 5,081,996 (5,936,942) 1,163,384 (4,449,856) 3,045,068 (1,096,350)

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - - -
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης 933,162 156,208 4,697,034 (4,754,571) 37,027 1,068,859 
Λοιπά - - - - - -
Υπόλοιπο στις 31/12/2004 6,015,158 (5,780,735) 5,860,418 (9,204,427) 3,082,096 (27,490)

Συναλλαγµατικές διαφορές - - - - - -
Μεταβολές κατά την διάρκεια της χρήσης - - - 46,384 - 46,384 
Λοιπά - - - - - -
Υπόλοιπο στις 31/12/2005 6,015,158 (5,780,735) 5,860,418 (9,158,043) 3,082,096 18,894 
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Ενοποιηµένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Αποδιδόµενα στους Μετόχους της Μητρικής 
ποσά σε € Μετοχικό Υπέρ Αποθεµατικά Λοιπά Αποθεµατικό Αποτελέσµατα ∆ικαιώµατα

Κεφάλαιο Το Άρτιο Εύλογης Αξίας Αποθέµατικα Μετατροπής εις Νέον Σύνολο Μειοψηφίας Σύνολο
Ισολογισµών

Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2004 24.312.204 146.689.881 - 39.852.848 (7.277.094) (6.079.401) 197.498.438 52.028.900 249.527.338

σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές

Προσαρµογές Μετάβασης στα ∆ΠΧΠ - 32.055.785 - (40.949.198) 7.277.094 (28.915.304) (30.531.623) 6.793.544 (23.738.079)

Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2004 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 24.312.204 178.745.665 - (1.096.350) - (34.994.705) 166.966.815 58.822.444 225.789.259

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων 

για την περίοδο 01/01-31/12/04

Λοιπά στοιχεία µεταφερόµενα απ΄ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια - - - - - 586.778 586.778 327.040 913.818

Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής ισολογισµών - - - - (1.596.271) - (1.596.271) (75.830) (1.672.101)

"Καθαρό Κέρδος/ζηµιά αναγνωριζόµενο 

απ΄ευθείας στα ίδια κεφάλαια" - - - - (1.596.271) 586.778 (1.009.493) 251.210 (758.283)

Πληρωµή µερισµάτων (4.052.034) (4.052.034) (2.933.611) (6.985.645)

Μεταβολή κεφαλαίων από εξαγορά επιπλέον
ποσοστού θυγατρικής - - - - - - - (467.387) (467.387)

Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/12/04 - - - 1.068.859 - 10.971.349 12.040.208 8.166.600 20.206.800

Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/Ζηµιά Περιόδου - - - 1.068.859 (1.596.271) 7.506.093 6.978.681 5.016.812 11.995.495

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2004 24.312.204 178.745.665 - (27.491) (1.596.271) (27.488.612) 173.945.496 63.839.257 237.784.753

Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2005

σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές 24.429.604 146.689.881 - 45.432.297 (8.881.221) (8.172.498) 199.498.063 51.410.697 250.908.760

Προσαρµογές Μετάβασης στα ∆ΠΧΠ (117.400) 32.055.785 - (45.459.788) 7.284.950 (19.316.113) (25.552.566) 12.428.561 (13.124.005)

Υπόλοιπα κατά την1 Ιανουαρίου 2005 24.312.204 178.745.665 - (27.491) (1.596.271) (27.488.611) 173.945.496 63.839.257 237.784.753

σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων 

για την περίοδο 01/01-31/12/05

Πώληση ιδίων µετοχών - 8.775.098 - - - - 8.775.098 - 8.775.098

Φόροι αύξησης µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής - - - - - (243.121) (243.121) (237.266) (480.387)

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία

"- Κέρδη/ζηµιές αναγνωριζόµενο απ΄ευθείας στα ίδια κεφάλαια" - 18.621.523 - - - 18.621.523 7.619.491 26.241.014

"- Κέρδη ζηµιές µεταφερόµενα κατά την πώληση 
στα αποτελέσµατα της χρήσης" - (3.277.785) - - - (3.277.785) (4.186.047) (7.463.832)

- Αποθεµατικό αντιστάθµισης ταµειακών ροών - (176.083) - - - (176.083) (224.875) (400.958)

- Συναλλαγµατικές διαφορές µετατροπής Ισολογισµών - (1.670.610) - (1.670.610) 77.690 (1.592.920)

"Καθαρό Κέρδος/ζηµιά αναγνωριζόµενο 

απ΄ευθείας στα ίδια κεφάλαια" - 8.775.098 15.167.655 - (1.670.610) (243.121) 22.029.022 3.048.993 25.078.015

Πληρωµή µερισµάτων - - - - - (18.029.968) (18.029.968) (15.643.206) (33.673.174)

Μείωση ∆ικαιωµάτων Μειοψηφίας από επιστροφή - - - - - - (34.436.799) (34.436.799)
κεφαλαίων Θυγατρικής

Επίδραση στα ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας από εξαγορά - - - - - - - (5.445.310) (5.445.310)
επιπλέον µεριδίου Θυγατρικής

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας από πώληση µεριδίου Θυγατρικών - - - - - - - 30.441.802 30.441.802

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας από Εξαγορά εταιρείας - - - - - - - 231.277.860 231.277.860

Επίδραση από αύξηση κεφαλαίου Θυγατρικής - - - - - - - 650.475 650.475

Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/12/05 - - - 46.384 - 211.448.905 211.495.289 44.660.960 256.156.250

Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/ζηµιά Περιόδου - 8.775.098 15.167.655 46.384 (1.670.610) 193.175.816 215.494.344 254.554.775 470.049.118

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2005 24.312.204 187.520.764 15.167.655 18.894 (3.266.881) 165.687.205 389.439.840 318.394.032 707.833.872

6. Πληροφορίες Σχετικά µε το Μετοχικό Κεφάλαιο, τους Μετόχους, τη ∆ιοίκηση και το Προσωπικό της εταιρείας
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας

Αποδιδόµενα στους Μετόχους της Μητρικής 
Μετοχικό Υπέρ Λοιπά Αποτελέσµατα

ποσά σε € Κεφάλαιο Το Άρτιο Αποθέµατικα εις Νέον Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2004

σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές 24.312.204 146.689.881 34.841.723 5.746.052 211.589.860

Προσαρµογές Μετάβασης στα ∆ΠΧΠ - 37.217.045 (34.712.547) (16.170.218) (13.665.720)

Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2004 σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 24.312.204 183.906.926 129.176 (10.424.166) 197.924.140

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-31/12/04

Λοιπά στοιχεία µεταφερόµενα απ΄ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια - - 46.384 - 46.384

Πληρωµή µερισµάτων - - - (4.052.034) (4.052.034)

Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/12/04 - - 561.482 5.081.778 5.643.259

Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/Ζηµιά Περιόδου - - 607.866 1.029.744 1.637.610

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2004 24.312.204 183.906.926 737.042 (9.394.422) 199.561.750

Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2005

σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές 24.312.204 146.689.881 35.364.088 5.866.997 212.233.170

Προσαρµογές Μετάβασης στα ∆ΠΧΠ - 37.217.045 (34.627.046) (15.261.419) (12.671.420)

Υπόλοιπα κατά την 1 Ιανουαρίου 2005 24.312.204 183.906.926 737.043 (9.394.422) 199.561.750

σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01-31/12/05

Πληρωµή µερισµάτων - - - (8.147.800) (8.147.800)

Καθαρά Αποτελέσµατα Περιόδου 01/01-31/12/04 - - 46.384 44.788.531 44.834.915

Συνολικό Αναγνωριζόµενο Κέρδος/Ζηµιά Περιόδου - - 46.384 36.640.731 36.687.115

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2004 24.312.204 183.906.926 783.427 27.246.309 236.248.865

6.3 Λογιστική Αξία Μετοχής

Σύµφωνα µε τις Λογιστικές Καταστάσεις της 31/12/2005, που συντάχθηκαν βάσει των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατο-
οικονοµικής πληροφόρησης, τα Ιδία Κεφάλαια της µητρικής εταιρείας διαµορφώθηκαν σε € 236.248.865 και του
Οµίλου σε €707.833.872. Με βάση το συνολικό αριθµό µετοχών, 40.520.340 της 31/12/2005, η λογιστική αξία ανά
µετοχή διαµορφώθηκε σε € 5,2 για τη µητρική εταιρεία και σε € 17,4 για τον Όµιλο.

6.4 Μέτοχοι

Στις 31/12/2005 υπήρχαν 31.015 µέτοχοι. Με βάση το µετοχολόγιο της εταιρείας την 31/12/2005, οι κυριότεροι
µέτοχοι της εταιρείας είναι οι εξής:

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ (%)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7.521.615 18,56
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7.498.408 18,51
MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL LTD 2.054.381 5,07
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.540.976 13,67
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.424.276 13,38
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 12.480.684 30,81
ΣΥΝΟΛΟ 40.520.340 100,00

Οι µετοχές της εταιρείας είναι ονοµαστικές και παρουσιάζουν µεγάλη διασπορά. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω στοιχεία
το ποσοστό της ελεύθερης διασποράς ήταν 62,93%. Θα πρέπει τέλος να τονιστεί το ιδιαίτερα αυξηµένο ποσοστό
των ξένων και ελλήνων θεσµικών αποτέλεσµα των προσπαθειών της ∆ιοίκησης και του Τµήµατος Επενδυτικών Σχέ-
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σεων για την αρτιότερη ενηµέρωση της Επενδυτικής κοινότητας σχετικά µε τις δραστηριότητες καθώς και τις προο-
πτικές της εταιρείας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Μέτοχοι µε λιγότερες από 100 µετοχές 14.828
Μέτοχοι από 100 έως 500 µετοχές 11.953
Μέτοχοι από 500 έως 1.000 µετοχές 2.326
Μέτοχοι από 1.000 έως 2.000 µετοχές 992
Μέτοχοι από 2.000 έως 5.000 µετοχές 573
Μέτοχοι µε περισσότερες από 5.000 µετοχές 343
ΣΥΝΟΛΟ 31.015

6.5 ∆ικαιώµατα Μετόχων

Κάθε µετοχή της εταιρείας έχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο και το Κατα-
στατικό της εταιρείας, το οποίο όµως δεν περιέχει πιο περιοριστικές διατάξεις απ’ ό,τι προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή
του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται, αυτοδικαίως, την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της εταιρεί-
ας και των νοµίµων αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, έστω και αν
δεν έλαβαν µέρος σε αυτές οι µέτοχοι.

Το καταστατικό της εταιρείας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων.

■ Οι µετοχές της εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες.

■ Με βάση τις διατάξεις των άρθρων 39 επ. Του ν. 2396/96 όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τους ν. 2533/97 και
2651/1998, οι µετοχές της εταιρείας ετράπησαν σε άϋλες καταχωρηθείσες ως εγγραφές στο ηλεκτρονικό αρ-
χείο της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία ‘Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών’. Η ενεργοποίηση των ανωτέρω δια-
τάξεων νόµων για την αποϋλοποίηση έγινε µε την από 2.3.1999 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

■ Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι συµµετέχουν
στη διοίκηση και τα κέρδη της εταιρείας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του καταστατικού. Τα δικαιώµα-
τα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε µετοχή παρακολουθούν αυτήν σε οποιονδήποτε καθολικό ή ει-
δικό διάδοχο του µετόχου.

■ Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη διοίκηση της εταιρείας, µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσε-
ων.

■ Οι µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας,
ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφο 5
του Κωδικοποιηµένου Νόµου 2190/1920.

■ Οι δανειστές του µετόχου και οι διάδοχοί τους σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή
σφράγισµα οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της εταιρείας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή
εκκαθάρισή της, ούτε να αναµιχθούν µε οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση ή τη διαχείρισή της.

■ Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι έχει µόνιµη κατοικία την έδρα της εταιρείας ως προς τις
σχέσεις του µε αυτή και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Κάθε διαφορά µεταξύ της εταιρείας αφενός, και
των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου αφετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικα-
στηρίων, η δε εταιρεία ενάγεται µόνον ενώπιον των δικαστηρίων της έδρας της.

■ Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι µετοχής, για να έχουν δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συ-
νέλευση, πρέπει να υποδείξουν εγγράφως έναν κοινό εκπρόσωπο για τη µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσω-
πήσει στη Γενική Συνέλευση, µέχρι δε τον καθορισµό αυτού, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους.

■ Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετάσχει στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω πλη-
ρεξουσίου. Για να µετάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει σχετική βεβαίωση από το Κε-

6. Πληροφορίες Σχετικά µε το Μετοχικό Κεφάλαιο, τους Μετόχους, τη ∆ιοίκηση και το Προσωπικό της εταιρείας
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ντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου του Ν.2396/96, βεβαίωση που αντιστοι-
χεί σε αυτή τη βεβαίωση της Α.Ε. Αποθετηρίου Αξιών, τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από την ορισθείσα για
τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. Μέσα στην ίδια προθεσµία πρέπει να κατατίθενται στην
εταιρεία οι αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στον µέτοχο από-
δειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις µε τα
παραπάνω, θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδειά της.

■ Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου:

1. Έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας τον έλεγχο της εταιρείας σύµφωνα µε
τα άρθρα 40, 40ε του Ν.2190/1920 και,

2. Μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι
υποχρεωµένο να συγκαλέσει τη Συνέλευση µέσα σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από τριάντα (30) ηµέρες
από την ηµέρα κατάθεσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην αίτηση, οι αιτούντες
µέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέµατα, για τα οποία θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

■ Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονοµικές
καταστάσεις της εταιρείας και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών.

■ Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στο µέτοχο µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής θα γνωστοποι-
είται στους µετόχους από τον ηµερήσιο Τύπο.

■ Οι µέτοχοι που αµελούν να ζητήσουν την πληρωµή των µερισµάτων που δικαιούνται να εισπράξουν, δεν έχουν
αξίωση για τόκους. Μερίσµατα που δεν ζητήθηκαν µέσα σε πέντε χρόνια από τότε που ήταν απαιτητά, παραγρά-
φονται.

6.6 Αποδοχές ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθυντικών Στελεχών

Αµοιβές ∆ιοικητικού Συµβουλίου

1) Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου. Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος: € 1.850.000,00

2) Γεώργιος – Φανούριος ή Φανάριος Κοντούζογλου, του Σταµατίου. Εντεταλµένος Σύµβουλος: € 117.182,68

3) Νικόλαος Μουσάς του ∆ηµοσθένη. Μέλος: € 119.078,50

4) Χρήστος ∆ιαµαντόπουλος του Παναγιώτη. Μέλος: € 14.000,00

5) Απόστολος Γεωργιάδης του Σταύρου. Μέλος: € 19,800,00

6) Γεώργιος Λυµπεράκης του Σπυρίδωνος. Μέλος: € 19.800,00

Όλα τα ανωτέρω ποσά συµπεριλαµβάνονται στα διοικητικά έξοδα. 

Αµοιβές ∆ιευθυντικών Στελεχών

Το σύνολο των αµοιβών των διευθυντικών στελεχών, πλην των αµοιβών των µελών του ∆.Σ., για τη χρήση 2005 ανήλ-
θε σε € 864.487,74. 

6.7 Συµµετοχές των Μελών Του ∆.Σ. Και Των Κύριων Μετόχων Στη Μετοχική Σύνθεση Και Το ∆ιοικητι-
κό Συµβούλιο Άλλων εταιρειών

Τα µέλη του ∆.Σ. και οι κατά ποσοστό 10% και άνω µέτοχοι της εταιρείας, συµµετέχουν µε ποσοστό 10% και άνω και
είναι µέλη στο ∆.Σ. των παρακάτω εταιρειών:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ∆.Σ. ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΕΛΟΙ ∆.Σ. Ή ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(%)

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ -

& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΗΑΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - 40
C.B.S. ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 75
ΕΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ -
‘ΕΛΒΟ’ Α.Β.Ε & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 50
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Β.Ε.Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. -
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. -
ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ε.Β.Ε. 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ -

& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
C.B.S. ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 12,5
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 50
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Β.Ε.Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. -

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ 
του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

& ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ -
SOMETRA S.A. ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ -

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΑΣ του ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ
ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ -
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ -
ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΛΟΣ -
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Β.Ε.Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. -

ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ
ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΛΟΣ -

ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΟΣ -
ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.

Τα µέλη του ∆.Σ. και οι κατά ποσοστό 10% και άνω µέτοχοι της εταιρείας, δηλώνουν ότι δε συµµετέχουν στο ∆.Σ. ή
στο µετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10%, ούτε ασκούν διοικητική επιρροή, ούτε
έχουν οποιαδήποτε σχέση µε άλλες εταιρίες εκτός των παραπάνω και εκείνων που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 7 πε-
ρί Συνδεδεµένων εταιρειών.

Επιπλέον, ουδεµία επιχειρηµατική σχέση υφίσταται µεταξύ της εταιρείας και των εταιρειών στα µετοχικά κεφάλαια
και στα ∆.Σ. των οποίων συµµετέχουν τα µέλη του ∆.Σ. και οι κύριοι µέτοχοι της εταιρείας, πλην αυτών που αναφέρο-

6. Πληροφορίες Σχετικά µε το Μετοχικό Κεφάλαιο, τους Μετόχους, τη ∆ιοίκηση και το Προσωπικό της εταιρείας



∂Ù
‹Û

ÈÔ
 ¢

ÂÏ
Ù›
Ô 

2
0

0
5

42

νται στο Κεφάλαιο 8 περί Συνδεδεµένων εταιρειών.

6.8 Υπόχρεα Πρόσωπα

Η εταιρεία υπόκειται πλήρως στις διατάξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς περί Χειραγώγησης της αγοράς και πρό-
σβαση σε προνοµιακή πληροφόρηση όπως αυτές ορίζονται από την απόφαση 347/12.07.2005 και τον Νόµο
3340/2005, και έχει θέσει στην διάθεση του Επενδυτικού κοινού τη λίστα των υπόχρεων προσώπων, των προσώπων
δηλαδή που έχουν πρόσβαση σε προνοµιακή πληροφόρηση. 

Συγκεκριµένα τα υπόχρεα πρόσωπα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ είναι:

Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου

● Ευάγγελος Γ. Μυτιληναίος: Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος ( Εκτελεστικό Mέλος)
● Ιωάννης Γ. Μυτιληναίος: Αντιπρόεδρος (Μη Εκτελεστικό Mέλος)
● Γεώργιος Σ. Κοντούζογλου: Εντεταλµένος Σύµβουλος (Εκτελεστικό Mέλος)
● Νικόλαος ∆. Μουσάς: Μέλος (Εκτελεστικό)
● Χρήστος Π. ∆ιαµαντόπουλος: Μέλος (Μη Εκτελεστικό & Ανεξάρτητο)
● Απόστολος Σ. Γεωργιάδης: Μέλος (Μη Εκτελεστικό & Ανεξάρτητο)
● Γεώργιος Σ. Λυµπεράκης: Μέλος (Μη Εκτελεστικό & Ανεξάρτητο)

Ανώτερα και Ανώτατα Στελέχη

● Γιαννακόπουλος Σταµάτης: Γενικός Γραµµατέας ∆ιοίκησης. 
● Γαβαλάς Χρήστος: ∆ιευθυντής Χρηµατοοικονοµικών Οµίλου.
● ∆εσύπρης Ιωάννης: Γενικός ∆ιευθυντής - Τοµέας Ενέργειας.
● ∆ήµου Ιωάννης: Γενικός Οικονοµικός ∆ιευθυντής Οµίλου.
● Καλαφατάς Ιωάννης: ∆ιευθυντής Οικονοµικού Σχεδιασµού Οµίλου.
● Καραΐνδρος Έλενος: ∆ιευθυντής Στρατηγικής, Εξαγορών & Συγχωνεύσεων
● Κασδάς Σπυρίδων: Γενικός ∆ιευθυντής - Τοµέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων. 
● Κόντος Νίκος: Υπεύθυνος Επενδυτικών Σχέσεων Οµίλου.
● Μπενρουµπή Ντίνος: Γενικός ∆ιευθυντής – Τοµέας Βιοµηχανίας Οχηµάτων.
● Νικολάου Θωµαίς: Υπεύθυνη Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου.
● Παναγάκης Τρύφων: Γενικός ∆ιευθυντής Ανθρώπινου ∆υναµικού Οµίλου. 
● Περάκης Εµµανουήλ: ∆ιευθυντής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Επικοινωνίας. 
● Τζανόγλου Νίκος: ∆ιευθυντής Λογιστηρίου.
● Χρυσάφης Ευάγγελος: Νοµικός Σύµβουλος – Προϊστάµενος Νοµικής Υπηρεσίας.

Ελεγκτές

● Καζάς Βασίλειος
● ∆εληγιάννης Γεώργιος
Πέραν των παραπάνω, υπόχρεα πρόσωπα είναι και τα άτοµα συνδεδεµένα µε αυτά.

Η εταιρεία ενηµερώνει βάση της νοµοθεσίας την Κεφαλαιαγορά και την Επενδυτική κοινότητα για τυχόν αλλαγές.
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Η εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, όπως αυτές οροθετούνται από την ισχύουσα ελ-
ληνική νοµοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση ως σύνολο κανόνων, αρχών και µηχανισµών
ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και διοικείται η εταιρεία, στόχο έχει την διαφάνεια προς το επενδυτικό κοι-
νό, καθώς επίσης τη διασφάλιση των συµφερόντων των µετόχων της και όλων όσοι συνδέονται µε τη λειτουργία της.

7.1 ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. είναι ο θεµατοφύλακας των Αρχών Εταιρικής ∆ιακυβερνήσεως του
Οµίλου. Σήµερα απαρτίζεται από 3 εκτελεστικά και 4 µη εκτελεστικά µέλη. Από τα µη εκτελεστικά µέλη τα 3 πληρούν
τις προϋποθέσεις που, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 για την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, αποκαλούνται
«ανεξάρτητα». 

Σύµφωνα µε το καταστατικό της εταιρείας, η σύνθεση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου είναι από 3µελής έως 9µελής
και η θητεία του πενταετής. Το παρόν ∆ιοικητικό Συµβούλιο προέκυψε µετά την εκλογή των µελών του από την Τα-
κτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 23/05/2005 και η σύνθεσή του είναι η ακόλουθη:

1) Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου και της Κυριακής, επιχειρηµατίας, κάτοικος Αµαρουσίου Αττικής, οδός
Πατρόκλου αριθ. 5 – 7, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1954 κάτοχος του υπ’ αριθµ. Ι 082392 Α.∆.Τ, εκδοθέντος
από το Κ∆’ Π.Α Αθηνών, την 17.5.1972, µε ΑΦΜ 15250950 ∆ΟΥ Ψυχικού, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος.

2) Ιωάννης Μυτιληναίος του Γεωργίου και της Κυριακής, πολιτικός µηχανικός, κάτοικος Αµαρουσίου Αττικής, οδός
Πατρόκλου αριθ. 5 – 7, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1955 κάτοχος του υπ’ αριθµ. Σ 683930 Α.∆.Τ, εκδοθέντος
από το ΑΤ Ερυθραίας, την 2.4.1998, µε ΑΦΜ 14950864 – ∆ΟΥ Η’ Αθηνών, Αντιπρόεδρος.

3) Γεώργιος – Φανούριος ή Φανάριος Κοντούζογλου, του Σταµατίου και της Κυριακής, οικονοµολόγος, κάτοικος
Αµαρουσίου Αττικής, οδός Πατρόκλου αριθ. 5 – 7, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1946, κάτοχος του υπ’ αριθµ. Π
073899 Α.∆.Τ, εκδοθέντος από το Α.Τ Ψυχικού, την 26.2.1991, µε ΑΦΜ 002701137 – ∆ΟΥ Ψυχικού, Εντεταλµέ-
νος Σύµβουλος.

4) Νικόλαος Μουσάς του ∆ηµοσθένη, ∆ικηγόρος, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, οδός ∆ιστόµου 4, γεννηθείς στην
Αθήνα στις 30 Σεπτεµβρίου 1962, κάτοχος του υπ’ αριθµ. Σ 095216 Α.∆.Τ., εκδοθέντος από το Α.Τ. Ψυχικού, την
16.04.1996, µε Α.Φ.Μ. 042191127 – ∆.Ο.Υ. ΚΑ’Αθηνών, Μέλος.

5) Χρήστος ∆ιαµαντόπουλος του Παναγιώτη και της Μαρίας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός
Γούναρη αριθ. 2, γεννηθείς στην Αθήνα την 21.11.1950, κάτοχος του υπ’ αριθµ. Χ 679216 Α.∆.Τ, εκδοθέντος την
13.10.2004 από το ΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, µε Α.Φ.Μ. 042311062 ∆ΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Μέλος.

6) Απόστολος Γεωργιάδης του Σταύρου και της Σταυρούλας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου, κάτοικος Αθηνών, οδός
Οµήρου αριθ. 35, γεννηθείς στην Καλαµάτα Μεσσηνίας την 5.3.1935, κάτοχος του υπ’ αριθµ. Ν 086522 Α.∆.Τ,
εκδοθέντος από το Κ.∆’ Π.Α Αθηνών την 13.1.1986, µε Α.Φ.Μ. 005631591 – ∆ΟΥ Ψυχικού, Μέλος.

7) Γεώργιος Λυµπεράκης του Σπυρίδωνος και της Αντιγόνης, τραπεζικός, κάτοικος Ζαππείου, οδός Ησιόδου αριθ.
10, γεννηθείς στην Αθήνα το έτος 1925, κάτοχος του υπ’ αριθµ. Ι 553762 Α.∆.Τ, εκδοθέντος από το Α.Τ. ΚΑΒΑ-
ΛΑΣ, την 15.01.1974, µε ΑΦΜ 000816431 – ∆ΟΥ ∆’ ΑΘΗΝΩΝ, Μέλος.

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει την 30ή Ιουνίου 2010.

7. Εταιρική ∆ιακυβέρνηση
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Σύµφωνα µε το από 07/11/2005 πρακτικό του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας παρέ-
χει στον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο Ευάγγελο Γεωργίου Μυτιληναίο τις ακόλουθες εξουσίες και αρµοδιότητες:

Να διευθύνει και να διαχειρίζεται όλες τις εργασίες και υποθέσεις της Εταιρείας, να εκπροσωπεί και δεσµεύει την
Εταιρεία έναντι παντός τρίτου, ήτοι ενώπιον κάθε Ελληνικής ή αλλοδαπής ∆ηµοσίας, ∆ηµοτικής ή Κοινοτικής, ∆ιοικη-
τικής, Στρατιωτικής, Επαγγελµατικής, Προξενικής, Εκκλησιαστικής ή άλλης Αρχής, καθώς και ενώπιον των Ελληνικών ή
αλλοδαπών ∆ηµοσίων Οργανισµών, Ιδρυµάτων, Τραπεζών και γενικά νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαί-
ου, καθώς επίσης και έναντι κάθε τρίτου φυσικού ή νοµικού προσώπου Ελληνικού ή αλλοδαπού, για όλες τις πράξεις
που προβλέπονται από τον νόµο και το καταστατικό και ενώπιον κάθε δικαστηρίου Ελληνικού και αλλοδαπού οποιου-
δήποτε βαθµού και δικαιοδοσίας όπου συµπεριλαµβάνεται και ο Αρειός Πάγος και το Συµβούλιο της Επικρατείας.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µεταβιβάζει επίσης το σύνολο των εξουσιών του και παρέχει προς τον Πρόεδρο και ∆ιευ-
θύνοντα Σύµβουλο την εντολή, πληρεξουσιότητα, εξουσιοδότηση και δικαιοδοσία όπως ενεργεί, εκπροσωπεί νόµιµα
την Εταιρεία έναντι των παραπάνω µνηµονευοµένων και δεσµεύει την Εταιρεία µε µόνη την υπογραφή του κάτω από
την εταιρική σφραγίδα φέρουσα την πλήρη επωνυµία της Εταιρείας και την διεύθυνση των γραφείων αυτής, για κά-
θε πράξη ή ενέργεια της Εταιρείας µε την οποία η Εταιρεία θα αναλαµβάνει γενικά υποχρεώσεις και θα αποκτά γενι-
κά δικαιώµατα έναντι κάθε τρίτου, φυσικού ή νοµικού προσώπου, να κατευθύνει και να συντονίζει όλες τις φάσεις
της αναπτυξιακής δραστηριότητας της Εταιρείας, να συνοµολογεί συµβάσεις συνεργασίας ή αντιπροσώπευσης µε
άλλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, δικαιούται δε να αποφασίζει και να ενεργεί σχετικά απέναντι σε τρί-
τους κατά την κρίση του και χωρίς κανένα περιορισµό.

Επίσης το ∆.Σ της Εταιρείας και παράλληλα µε την ανωτέρω υφιστάµενη απεριόριστη εξουσία του Προέδρου και ∆ι-
ευθύνοντος Συµβούλου Ευάγγελου Μυτιληναίου, αποφάσισε ότι την Εταιρεία θα δεσµεύουν και οι κάτωθι:

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

2. Oι Γεώργιος – Φανούριος ή Φανάριος Κοντούζογλου, Εντεταλµένος Σύµβουλος πέραν των ως άνω εξουσιών του,
Ιωάννης ∆ήµου, Γενικός Οικονοµικός ∆ιευθυντής του Οµίλου, Τρύφων Παναγάκης, Γενικός ∆ιευθυντής Ανθρώπινου
∆υναµικού του Οµίλου και Σπυρίδων Κασδάς, Γενικός ∆ιευθυντής τοµέα Μεταλλουργίας και Μεταλλείων, για όλες
τις ανωτέρω εξουσίες του Προέδρου και ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, µε την υπογραφή από κοινού δύο (2) εκ των
ανωτέρω τεσσάρων (4) αναφεροµένων προσώπων, µε εξαίρεση τις απαριθµούµενες πιο κάτω, για τις οποίες απαιτεί-
ται η προηγούµενη έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Πιο συγκεκριµένα, απαιτείται η προηγούµενη έγκριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τις εξής ενέργειες:

■ Χορήγηση χρηµατικών εγγυήσεων της Εταιρείας προς τρίτους.

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

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

■ Χορήγηση δανείων της Εταιρείας προς τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό µε εξαίρεση το προσωπικό της εταιρείας.

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

■ Αγορά παγίων στοιχείων από την Εταιρεία, αξίας µεγαλύτερης από 5.000.000 Ευρώ κατά περίπτωση, καθώς και πώ-
ληση παγίων στοιχείων της Εταιρείας, τα οποία όταν αποκτήθηκαν είχαν αξία µεγαλύτερη από 1.000.000 Ευρώ.

■ Εκχώρηση δικαιωµάτων της εταιρείας σε τρίτους επί των παγίων στοιχείων αυτής.

■ Υπογραφή συµβάσεων, προσφορών ή άλλων εγγράφων και συνοµολόγηση καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποχρεώσεων
για την εταιρεία πάνω από 5.000.000 Ευρώ, µε την εξαίρεση της απεριόριστης εξουσίας του κου Γεωργίου Κο-
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ντούζογλου για την έκδοση ή οπισθογράφηση αξιογράφων ανεξαρτήτως ποσού και την ανάληψη των σχετικών
υποχρεώσεων από αυτά για λογαριασµό της εταιρείας.

■ Ίδρυση υποκαταστηµάτων της Εταιρείας στο εξωτερικό.

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

■ Πρόσληψη ή απόλυση στελεχών που αναφέρονται απευθείας στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο.

Σηµειώνεται ότι οι κ.κ. Ευάγγελος και Ιωάννης Μυτιληναίος, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβου-
λος και Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ. αντίστοιχα, είναι αδέλφια και ο Γεώργιος Κοντούζογλου, Εκτελε-
στικό Μέλος του ∆.Σ. και Εντεταλµένος Σύµβουλος, ετεροθαλής αδελφός τους. 

7.2 ∆ιεύθυνση εταιρείας

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

■ Γιαννακόπουλος Σταµάτης: Γενικός Γραµµατέας ∆ιοίκησης. Πτυχιούχος Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός ΕΜΠ
µε εξειδίκευση σε θέµατα Ενέργειας – Λιγνιτωρυχείων και Επενδύσεων. Εργάζεται στον Όµιλο από το 2000. 

■ ∆εσύπρης Ιωάννης: Γενικός ∆ιευθυντής - Τοµέας Ενέργειας. Dr. Χηµικός Μηχανικός B(Sc) South Bank
University, London, UK, PHD Leeds University, Leeds, UK. Εργάζεται στον Όµιλο από το 2000.

■ ∆ήµου Ιωάννης: Γενικός Οικονοµικός ∆ιευθυντής Οµίλου. Πτυχιούχος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής
του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ). Εργάζεται στον Όµιλο από τον Μάρτιο του 2005.

■ Καραΐνδρος Έλενος: ∆ιευθυντής Στρατηγικής, Εξαγορών & Συγχωνεύσεων. ΒΑ, Οικονοµικές Επιστήµες, Οικονο-
µικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), MSc Shipping, Trade & Finance (Cass Business School – City
University). Εργάζεται στον Όµιλο από τον Μάρτιο 2006.

■ Κασδάς Σπυρίδων: Γενικός ∆ιευθυντής - Τοµέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων. Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος
διπλωµατούχος του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου. Εργάζεται στον Όµιλο από τον Σεπτέµβριο του 2005.

■ Μπενρουµπή Ντίνος: Γενικός ∆ιευθυντής – Τοµέας Βιοµηχανίας Οχηµάτων. Μηχανολόγος Μηχανικός B.Sc.,
M.Sc. Rice University, Houston, Texas, M.Sc. in Management, Troy State University, Alabama. Εργάζεται στον
Όµιλο από τον Ιανουάριο του 2006

■ Παναγάκης Τρύφων: Γενικός ∆ιευθυντής Ανθρώπινου ∆υναµικού Οµίλου. Πλοίαρχος Εµπορικού Ναυτικού, Με-
τεκπαίδευση σε θέµατα ∆ιοίκησης και Ανθρώπινου ∆υναµικού στο Management Center Europe (M.C.E.),
Brussels. Εργάζεται στον Όµιλο από τον Σεπτέµβριο του 2006.

■ Περάκης Εµµανουήλ: ∆ιευθυντής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Επικοινωνίας. Χηµικός Μηχανικός στο
Ε.Μ.Π. µε ειδίκευση στην Βιοτεχνολογία και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων στο ALBA µε ειδίκευση στο Marketing. Ερ-
γάζεται στον Όµιλο από τον Απρίλιο του 2006.

■ Χρυσάφης Ευάγγελος: Νοµικός Σύµβουλος – Προϊστάµενος Νοµικής Υπηρεσίας: Πτυχιούχος Νοµικής Σχολής
ΑΠΘ. Εργάζεται στον Όµιλο από τον Ιανουάριο 2006.

Όλα τα µέλη του ∆.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας έχουν ελληνική ιθαγένεια.

Κανένα από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας και τα στελέχη της δεν έχει καταδικασθεί για πράξεις
ατιµωτικές ή οικονοµικά εγκλήµατα και δεν είναι αναµεµιγµένο σε δικαστικές εκκρεµότητες που αφορούν πτώχευ-
ση, εγκληµατική πράξη και απαγόρευση άσκησης:

■ επιχειρηµατικής δραστηριότητας,

■ χρηµατιστηριακών συναλλαγών,

■ επαγγέλµατος ως σύµβουλος επενδύσεων, διευθυντικό στέλεχος τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών, ανάδο-
χος έκδοσης, στέλεχος χρηµατιστηριακών εταιρειών κ.λπ.

Τέλος προς τα µέλη της ∆ιοίκησης και της ∆ιεύθυνσης της εταιρείας δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια.

7. Εταιρική ∆ιακυβέρνηση
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7.3 Εσωτερικός Έλεγχος

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Η ∆ιεύθυνση
Εσωτερικού Ελέγχου της Μυτιληναίος Α.Ε. αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική µονάδα η οποία αναφέρεται στο ∆ιοι-
κητικό Συµβούλιο της εταιρείας. Στις αρµοδιότητές της περιλαµβάνονται η αξιολόγηση και βελτίωση των συστηµά-
των διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης η εξακρίβωση της συµµόρφωσης µε τις θεσµοθε-
τηµένες πολιτικές και διαδικασίες όπως αυτές οροθετούνται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της εταιρείας,
την ισχύουσα νοµοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις.

Η διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου αποτελεί µέρος του όλου συστήµατος εσωτερικού ελέγχου επιφορτισµένη να
ασχολείται µε τον έλεγχο των λειτουργικών και επιχειρηµατικών κινδύνων, την πρόληψη, τη βελτίωση των λειτουρ-
γιών και της απόδοσης και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση.

Ο εσωτερικός έλεγχος συνδράµει στα µέλη της επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων της ανώτατης διοί-
κησης και της ελεγκτικής επιτροπής, στην αποτελεσµατική άσκηση των καθηκόντων τους. 

Ειδικότερα, η διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου έχει την ευθύνη για τα εξής:

■ Την εξακρίβωση της συµµόρφωσης µε τους κανονισµούς λειτουργίας της εταιρείας, τις διαδικασίες, την ισχύου-
σα νοµοθεσία και τις ρυθµιστικές διατάξεις.

■ Τη διασφάλιση της σύννοµης απεικόνισης των συναλλαγών της εταιρείας. 

■ Τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της πληρότητας των οικονοµικών και λειτουργικών πληροφοριών που παρά-
γονται και των µέσων που χρησιµοποιούνται.

■ Την κατάρτιση ενός ευέλικτου ετήσιου ελεγκτικού πλάνου στο οποίο περιλαµβάνεται κάθε κίνδυνος και σηµείο
ελέγχου που έχει αναγνωριστεί από τη διοίκηση.

■ Την εκτίµηση της επάρκειας και αποτελεσµατικότητας, καθώς επίσης και την προώθηση της ποιοτικής και συνε-
χούς βελτίωσης, των διαδικασιών ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων.

■ Την υποβολή εκθέσεων στο διοικητικό συµβούλιο και την ελεγκτική επιτροπή, αναφορικά µε τις διαδικασίες
ελέγχου των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, συµπεριλαµβανοµένων των δυνατοτήτων βελτίωσης των διαδι-
κασιών αυτών, καθώς επίσης και πληροφορίες για την ικανοποιητική ή όχι επίλυση των θεµάτων αυτών.

■ Τον συντονισµό και την επίβλεψη σε άλλες λειτουργίες ελέγχου, εποπτείας και παρακολούθησης (διαχείριση
κινδύνων, συµµόρφωση, ασφάλεια, νοµιµότητα, δεοντολογία, περιβάλλον, εξωτερικός έλεγχος).

■ Την εξέταση του πλαισίου εργασιών των εξωτερικών ελεγκτών, ώστε να παρέχεται η βέλτιστη κάλυψη ελέγχου
και η ελαχιστοποίηση διπλών προσπαθειών.

■ Την υποβολή συνοπτικών περιοδικών εκθέσεων των δραστηριοτήτων της διεύθυνσης προς τη διοίκηση και την
ελεγκτική επιτροπή. 

■ Την κατάρτιση και τήρηση του προϋπολογισµού της διεύθυνσης.

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ διαθέτει από 17/09/2001 υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου επικεφα-
λής της οποίας είναι η κ. Νικολάου Θωµαίς µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.

7.4 Ελεγκτική Επιτροπή

Η Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) αποτελείται από µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και έχει
ως αποστολή την αντικειµενική διεξαγωγή εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων και την αποτελεσµατική επικοινωνία
µεταξύ ελεγκτικών οργάνων και ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Η ελεγκτική επιτροπή διαπιστώνει την νόµιµη και ανεπηρέαστη διεξαγωγή εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων στην
εταιρεία και εξασφαλίζει την αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ ελεγκτικών οργάνων και διοικητικού συµβουλίου.

Η ελεγκτική επιτροπή εκλέγεται από το διοικητικό συµβούλιο της εταιρείας, µε απόφαση του οποίου προσδιορίζο-
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νται οι αρµοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της.

Οι κυριότερες αρµοδιότητες της ελεγκτικής επιτροπής είναι η επιβεβαίωση αξιόπιστων χρηµατοοικονοµικών αναλύ-
σεων και οικονοµικών αναφορών, η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και η
εποπτεία των εργασιών της διεύθυνσης εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας.

7.5 Επενδυτικές Σχέσεις

Τα ανακοινωθέντα από το Χρηµατιστήριο Αθηνών, Ποιοτικά Κριτήρια Προβολής Εισηγµένων εταιρειών, και το υφι-
στάµενο θεσµικό πλαίσιο µε προεξέχοντα τον Κώδικα ∆εοντολογίας Εισηγµένων εταιρειών αλλά και η ανάγκη δηµι-
ουργίας αµφίδροµης επικοινωνίας µεταξύ της ∆ιοίκησης της Εισηγµένης εταιρείας και της Επενδυτικής Κοινότητας,
των Εποπτικών Αρχών, και των λοιπών ενδιαφεροµένων και εµπλεκοµένων φορέων, υπαγόρευσαν τη δηµιουργία
Τµήµατος Επενδυτικών Σχέσεων από τον Όµιλο Μυτιληναίου.

O κυρίαρχος στόχος του Τµήµατος Επενδυτικών Σχέσεων είναι να προγραµµατίζει και να πραγµατοποιεί όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την ενηµέρωση των θεσµικών επενδυτών του εσωτερικού και του εξωτερικού και την
έγκαιρη και σωστή ενηµέρωση και εξυπηρέτηση των µετόχων όλων των εταιρειών του Οµίλου σύµφωνα µε τις προ-
βλεπόµενες από το ρυθµιστικό πλαίσιο διατάξεις (ΧΑΑ, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κτλ) εξασφαλίζοντας την ορθή,
άµεση και ισότιµη πληροφόρηση τους και την εξυπηρέτησή τους σχετικά µε την άσκηση των δικαιωµάτων τους πα-
ράλληλα µε την ορθή και σύννοµη λειτουργία του Οµίλου. 

Υπεύθυνος του Τµήµατος Επενδυτικών Σχέσεων είναι ο κος Νικόλαος Κόντος.

7.5.1 Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων

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

7.6 ∆ιαχείριση Κινδύνων

7.6.1 Παράγοντες Χρηµατοοικονοµικού Κινδύνου

Ο Όµιλος εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνο αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµα-
τικές ισοτιµίες, επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.

Ο Όµιλος µέσω της διαχείρισης του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου στοχεύει στην αντιµετώπιση των παραγόντων
που επηρεάζουν αρνητικά τα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα του και απορρέουν από τη διακύµανση των µετα-
βλητών κόστους και εσόδων. Ο Όµιλος χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα µε σκοπό να αντισταθ-
µίσει την έκθεσή του σε συγκεκριµένους κινδύνους.

Η πολιτική της διαχείρισης του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου εφαρµόζεται από το τµήµα Χρηµατοοικονοµικής ∆ια-
χείρισης. Η πολιτική που ακολουθείται περιλαµβάνει τα ακόλουθα βήµατα:

(α) αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα του Οµίλου.
(β) σχεδίαση της µεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων προκειµένου να ελα-

χιστοποιηθεί η έκθεση στον χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο.
(γ) εκτέλεση και εφαρµογή, της εγκεκριµένη από την διοίκηση, στρατηγικής διαχείρισης χρηµατοοικονοµικού κιν-

δύνου.

7. Εταιρική ∆ιακυβέρνηση
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7.6.2. Κίνδυνος Αγοράς

(i) Συναλλαγµατικός Κίνδυνος

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται σε παγκόσµιο επίπεδο και συνεπώς εκτίθεται σε συναλλαγµατικό κίνδυνο προερχόµενο
κυρίως από το ∆ολάριο 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 κιν-
δύνου 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 κιν-
δύνου συγκεκριµένων στοιχείων του ενεργητικού, παθητικού ή µελλοντικών εµπορικών συναλλαγών.

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

(ii) Κίνδυνος Τιµών

Αναφορικά µε το κίνδυνο τιµών ο Όµιλος εκτίθεται σε:

(α) κίνδύνο από την µεταβολή της αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού που κατέχονται είτε
σαν εµπορικό χαρτοφυλάκιο είτε ως διαθέσιµα προς πώληση.

(β) κίνδυνος διακύµανσης των µεταβλητών που προσδιορίζουν τόσο τα έσοδα όσο και το κόστος (πχ τιµές προϊό-
ντων (LME), πρώτες ύλες, λοιπά κοστολογικά στοιχεία) των εταιρειών του οµίλου.

(iii) Κίνδυνος Επιτοκίων

Τα στοιχεία ενεργητικού του Οµίλου που εκτίθενται σε επιτοκιακές διακυµάνσεις αφορούν µόνο στα διαθέσιµα και
ισοδύναµα διαθεσίµων.

Επιπρόσθετα, ο Όµιλος για το σύνολο του τραπεζικού του 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.

(iv) Πιστωτικός Κίνδυνος

Προκειµένου ο Όµιλος να προστατευθεί από τον πιστωτικό κίνδυνο, παρακολουθεί, σε σταθερή βάση, τις εµπορικές
του απαιτήσεις και όπου κριθεί απαραίτητο διασφαλίζει την είσπραξη τους µέσω συµβολαίων ασφάλισης ή προεξό-
φλησης εµπορικών απαιτήσεων.

(v) Κίνδυνος Ρευστότητας

Ο Όµιλος διαχειρίζεται τον κίνδυνο αυτό διατηρώντας επαρκή ταµειακά διαθέσιµα, άµεσα ρευστοποιήσιµα χρεό-
γραφα και επαρκείς πιστωτικές γραµµές τόσο από τις τράπεζες όσο και από τους προµηθευτές, σε σχέση πάντα µε
τις λειτουργικές και επενδυτικές του χρηµατοδοτικές ανάγκες.
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8.1 Κέρδη Ανά Μετοχή

Για τον προσδιορισµό των κερδών ανά µετοχή χρησιµοποιήθηκε ο µέσος σταθµισµένος αριθµός τους επί του συνό-
λου των µετοχών (κοινές µετοχές). Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών ελήφθησαν υπόψη οι αυξήσεις του µε-
τοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε καταβολή µετρητών, καθώς και οι κεφαλαιοποιήσεις αποθεµατικών.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 211,539,021 12,040,208 44,834,915 5,643,259

Σταθµισµένος µέσος όρος του αριθµού µετοχών 40,520,340 40,520,340 40,520,340 40,520,340

Βασικά κέρδη ανά µετοχή (Ευρώ ανά µετοχή) 5.22 0.30 1.11 0.14

8.2 Η Πορεία Της Μετοχής

Η εταιρεία εισήχθη στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. τον Ιούλιο του 1995. Τον Αύγουστο του 1997, προχώρησε σε
αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου µε δηµόσια εγγραφή και µετάταξη των µετοχών της από την Παράλληλη στην
Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. Οι µετοχές της εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες στο Χρηµατιστήριο Αξιών και
χαρακτηρίζονται από υψηλή εµπορευσιµότητα. Η τιµή κλεισίµατος της µετοχής την 30/12/2005, διαµορφώθηκε στα
€ 18,24.

Aξιοσηµείωτος είναι και ο αυξηµένος µέσος όγκος συναλλαγών για την περίοδο (01/01/2004 – 31/12/2004) ο οποί-
ος φθάνει τα 166.721 τµχ. ηµερησίως.

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

Γενικός Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης (ASE), ∆είκτης Non Ferrous Metals, ∆είκτης FTSE/ΧΑΑ Mid 40, ∆είκτης
FTSE/ΧΑΑ 140, ∆είκτης FTSE/Med 100, MSCI Small Cap, HSBC Small Cap, EPSI 50.

Τα συνοπτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη της µετοχής κατά την περίοδο 01/01/2005 έως
31/12/2005, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί, καθώς και στα διαγράµµατα που παρατίθενται παρακάτω.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

Μέση Τιµή € 11,29
Κατώτατη Τιµή € 6,84
Ανώτατη Τιµή € 18,70
Μέσος Ηµερήσιος Όγκος Συναλλαγών 166.721 τµχ
Καθαρό Μέρισµα Μετοχής Χρήσης 2005 € 0,40

8. Χρηµατιστηριακά Στοιχεία Μετοχής



∂Ù
‹Û

ÈÔ
 ¢

ÂÏ
Ù›
Ô 

2
0

0
5

50

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

Τιµή Εισαγωγής € 3,52

Τιµή Κλεισίµατος 31/12/1997 € 3,74
Τιµή Κλεισίµατος 31/12/1998 € 11,10
Τιµή Κλεισίµατος 31/12/1999 € 8,10
Τιµή Κλεισίµατος 31/12/2000 € 8,94
Τιµή Κλεισίµατος 31/12/2001 € 5,18
Τιµή Κλεισίµατος 31/12/2002 € 2,08
Τιµή Κλεισίµατος 31/12/2003 € 5,40
Τιµή Κλεισίµατος 31/12/2004 € 6,76
Τιµή Κλεισίµατος 31/12/2005 € 18,24

Απόδοση 31/12/1997 – 31/12/1998 197,1%
Απόδοση 31/12/1998 – 31/12/1999 237,03%
Απόδοση 31/12/1999 – 31/12/2000 -77,01%
Απόδοση 31/12/2000 – 31/12/2001 -42,05%
Απόδοση 31/12/2001 – 31/12/2002 -59,84%
Απόδοση 31/12/2002 – 31/12/2003 61,48%
Απόδοση 31/12/2003 – 31/12/2004 25,18%
Απόδοση 31/12/2004 – 31/12/2005 169,82%

8.3 ∆ιαγράµµατα

∆ιάγραµµα της Πορείας της Μετοχής και της Εξέλιξης του Όγκου Συναλλαγών από 01.01.2005 έως 31.12.2005
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Συγκριτικό ∆ιάγραµµα µε τη Πορεία της Μετοχής σε Σχέση µε το Γενικό ∆είκτη και το ∆είκτη FTSE Mid 40 από

01.01.2005 έως 31.12.2005

8.4 Παρουσιάσεις σε Θεσµικούς Επενδυτές

Η Μυτιληναίος Α.Ε. – Όµιλος Επιχειρήσεων πληρώντας τις προϋποθέσεις για τα ποιοτικά κριτήρια του Χρηµατιστη-
ρίου Αθηνών, προέβη σε µια σειρά παρουσιάσεων σε Έλληνες και Ξένους Θεσµικούς κατά τη διάρκεια του 2005 ιοι
οποίες και αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΩΡΑ ΦΟΡΕΑΣ

08/03/2005 Roadshow Ελβετία - Γαλλία Eurocorp
21/04/2005 Conference Ελλάδα UBS
27/05/2005 Roadshow Μ. Βρετανία UBS
31/05/2005 Roadshow Μ. Βρετανία NBGI
02/06/2005 Roadshow Μ. Βρετανία Egnatia Finance
28/06/2005 Roadshow Βέλγιο – Γερµανία HSBC
04/08/2005 Conference Call Ελλάδα Μυτιληναίος Α.Ε.
11/10/2005 Roadshow Γαλλία HSBC
02/11/2005 Roadshow Η.Π.Α HSBC
11/11/2005 Roadshow Ιταλία – Μ. Βρετανία UBS
22/11/2005 Conference Call Ελλάδα Μυτιληναίος Α.Ε.
02/12/2005 Roadshow Η.Π.Α. CSFB

361%

195%

150%



8.5 Πρόγραµµα Εταιρικών Πράξεων 2006

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εταιρικές πράξεις της εταιρικής χρήσης 2006. 

∆ηµοσίευση Αποτελεσµάτων Έτους 2005: Πέµπτη, 23 Φεβρουαρίου 2006. 

∆ηµοσίευση Αποτελεσµάτων Α' Τριµήνου 2006: Πέµπτη, 11 Μαίου 2006. 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: Τρίτη, 16 Μαίου 2006. 

Ηµεροµηνία Αποκοπής Μερίσµατος: Πέµπτη, 18 Μαίου 2006. 

Ηµεροµηνία Καταβολής Μερίσµατος: ∆ευτέρα, 29 Μαίου 2006.

∆ηµοσίευση Αποτελεσµάτων Εξαµήνου 2006: Πέµπτη, 3 Αυγούστου 2006.

∆ηµοσίευση Αποτελεσµάτων Εννεαµήνου 2006: Πέµπτη, 23 Νοεµβρίου 2006. 
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9. Συνδεδεµένες Εταιρίες 
µε τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

9.1 Συνοπτική Περιγραφή Του Οµίλου εταιρειών Και Συµµετοχών της εταιρείας

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. στο µετοχικό κεφάλαιο
των θυγατρικών της εταιρειών, καθώς και η µέθοδος ενοποίησης στις 31/12/2005.

Η δοµή του Οµίλου κατά την 31/12/2005 έχει ως εξής: 

Ποσοστά Μέθοδος Ενοποίησης
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής - Μητρική Μητρική
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. "ΜΕΤΚΑ", N.Hράκλειο Ατιικής 51.20% Ολική Ενοποίηση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒ∆ΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL), Βόλος 51.19% Ολική Ενοποίηση
Ε.Κ.Μ.Ε. Α.Ε., ∆ήµος Εχεδώρου Θεσσαλονίκη 20.48% Ολική Ενοποίηση
3.Κ.Π. Α.Τ.Ε.Ε., Αµπελόκηπο Αττικής 20.48% Ολική Ενοποίηση
RODAX Α.Τ.Ε.Ε.Ν.Ηράκλειο Αττικής 51.20% Ολική Ενοποίηση
ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.,Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 42.75% Ολική Ενοποίηση
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Β.Ε.Α.Ε. 43.92% Ολική Ενοποίηση
∆ΕΛΦΟΙ ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. 43.92% Ολική Ενοποίηση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. "ΕΛΒΟ", Θεσσαλονίκη 43.00% Καθαρή Θέση
SOMETRA S.A., SIBIU Ρουµανίας 87.96% Ολική Ενοποίηση
MYTILINEOS FINANCE S.A., Luxemburg 99.97% Ολική Ενοποίηση
STANMED TRADING LTD, Κύπρος 99.97% Ολική Ενοποίηση
MYTILINEOS BELGRADE D.O.O., Σερβία 99.97% Ολική Ενοποίηση
MYVEKT INTERNATIONAL SKOPJE, Π.Γ.∆.Μ. 99.97% Ολική Ενοποίηση
RDA TRADING, Νήσοι Guernsey 99.97% Ολική Ενοποίηση
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ,Μαρούσι Αττικής 100.00% Ολική Ενοποίηση
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 100.00% Ολική Ενοποίηση
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ "ΒΕΑΤ", Χαλάνδρι Αττικής 35.00% Καθαρή Θέση
ΓΕΝΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 50.00% Ολική Ενοποίηση
HELLENIC COPPER MINES LTD, Κύπρος 39.16% Καθαρή Θέση
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Κοινή ∆ιοίκηση Ολική Ενοποίηση
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 80.00% Ολική Ενοποίηση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ∆ΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙ∆Ι Α.Ε., Μαρούσι Ατιικής 80.20% Ολική Ενοποίηση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 80.20% Ολική Ενοποίηση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 80.20% Ολική Ενοποίηση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 80.20% Ολική Ενοποίηση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 80.20% Ολική Ενοποίηση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ∆ΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 80.20% Ολική Ενοποίηση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 80.20% Ολική Ενοποίηση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 80.20% Ολική Ενοποίηση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ∆ΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 80.20% Ολική Ενοποίηση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 80.20% Ολική Ενοποίηση
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Κατά την διάρκεια της παρουσιαζόµενης περιόδου ο Όµιλος προχώρησε στην απόκτηση της Εταιρείας «Αλουµίνιο
Της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε.» και της θυγατρικής εταιρείας «∆ελφοί ∆ίστοµο Α.Μ.Ε.» έναντι ποσού €68,98 εκ. η οποία ενο-
ποιείται για πρώτη φορά. Η συγκεκριµένη εξαγορά επέφερε θετική µεταβολή στον κύκλο εργασιών του Οµίλου κατά
€302,7 εκ ή ποσοστό 40,50%, στα καθαρά λειτουργικά προ φόρων κέρδη (ΕΒΙΤ) κατά ποσό €71,09 εκ. ή ποσοστό
44,8%, ενώ η καθαρή θέση αυξήθηκε κατά €407 εκ. ή ποσοστό 57,5%. 

Ο Όµιλος ενοποίησε το ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ από την 1/1/2005 ηµεροµηνία που τεκµαίρεται ότι απέκτησε τον
έλεγχο της εταιρείας. Έλεγχος είναι το δικαίωµα να κατευθύνεται η οικονοµική και επιχειρηµατική πολιτική µιας οντό-
τητας ή επιχείρησης, ούτως ώστε να λαµβάνονται οφέλη από τις δραστηριότητές της. Ο Έλεγχος της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
της ΕΛΛΑ∆ΟΣ θεµελιώθηκε βάση του προσυµφώνου αγοράς µε ηµεροµηνία 28/12/2004 µε την αίρεση της έγκρισης
από την επιτροπή ανταγωνισµού. Η τελική έγκριση της επιτροπής ανταγωνισµού στις 15/3/2005 (Τυπική - Νοµική
Ηµεροµηνία Εξαγοράς) κατέστησε αυτοµάτως το προσύµφωνο σε τελικό συµφωνητικό αγοράς. Ο όµιλος ΜΥΤΙΛΗ-
ΝΑΙΟΥ από την 1/1/2005 ξεκίνησε ουσιαστικά να κατευθύνει την οικονοµική και επιχειρηµατική πολιτική της επιχεί-
ρησης ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΒΕΑΕ και της θυγατρικής της ∆ΕΛΦΟΙ ∆ΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ έχοντας τον ουσιαστικό
έλεγχο στην έγκριση, επικύρωση και διαχείριση των εµπορικών τους συµφωνιών (πωλήσεις – αγορές).

Επιπλέον στα πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής κατά την οποία η µητρική Εταιρεία θα καταστεί ο βασικός µέτο-
χος (holding company) και θα διαχειρίζεται ως τέτοιος τις εταιρείες του Οµίλου απέκτησε στις 29/12/2005 από την
θυγατρική της εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.» : 

■ ποσοστό 12,94% του µετοχικού κεφαλαίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε.»

■ ποσοστό 33% του µετοχικού κεφαλαίου της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Α.Ε.»

■ ποσοστό 24% του µετοχικού κεφαλαίου της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.». 

■ ποσοστό 1% του µετοχικού κεφαλαίου της «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε.». 

■ ποσοστό 1% του µετοχικού κεφαλαίου της «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ∆ΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙ∆Ι Α.Ε.»

■ ποσοστό 1% του µετοχικού κεφαλαίου της «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ∆ΡΟΥ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ Α.Ε.». 

■ ποσοστό 1% του µετοχικού κεφαλαίου της «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ∆ΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε.». 

■ ποσοστό 1% του µετοχικού κεφαλαίου της «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε.»,.

■ ποσοστό 1% του µετοχικού κεφαλαίου της «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.».

■ ποσοστό 1% του µετοχικού κεφαλαίου της «ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε.»

■ ποσοστό 1% του µετοχικού κεφαλαίου της «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.».

■ ποσοστό 1% του µετοχικού κεφαλαίου της «ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε.».

■ ποσοστό 1% του µετοχικού κεφαλαίου της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε».

Παράλληλα η µητρική εταιρεία στις 29/12/2005 µεταβίβασε στην θυγατρική ΜΕΤΚΑ ΑΕ το 83,5% του µετοχικού κε-
φαλαίου που κατείχε στην θυγατρική εταιρεία «ΕΛΕΜΚΑ – Τεχνική, Κατασκευαστική, Τουριστική και Εµπορική Α.Ε.»,
στα πλαίσια της γενικότερης αναδιάρθρωσης του Οµίλου και λόγω του συναφούς του αντικειµένου και της δραστη-
ριότητάς της µε την θυγατρική της εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.».

9.2 Θυγατρικές Εταιρίες

MΥTILINEOS FINANCE S.A. - Ποσοστό Συµµετοχής 99,97%

Η MΥTILINEOS FINANCE S.A. ιδρύθηκε το 1996 µε έδρα το Λουξεµβούργο και λειτουργεί ως εταιρεία συµµετοχών.
Σκοπός της είναι η δηµιουργία θυγατρικών στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όµιλος, καθώς και η πρόσβαση στις
διεθνείς χρηµαταγορές για εξασφάλιση χρηµατοδότησης των εργασιών των εν λόγω θυγατρικών. Ως εταιρεία συµ-
µετοχών, η MYTILINEOS FINANCE S.A. δεν ασκεί δραστηριότητα και ο κύκλος εργασιών της αποτελείται από τις πω-
λήσεις των επιµέρους θυγατρικών της. Το ιδρυτικό της κεφάλαιο ανήλθε σε ∆ΟΛ. ΗΠΑ 350.000 \ € 357.356. Η επι-
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λογή του Λουξεµβούργου ως έδρας της MYTILINEOS FINANCE S.A. οφείλεται στο γεγονός ότι η συγκεκριµένη χώρα
αποτελεί σηµαντικό χρηµατοοικονοµικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κυρίως, στο ότι έχει µεγάλο αριθµό
διακρατικών συµβάσεων µε πολλές χώρες που ρυθµίζουν θέµατα φορολογίας, εµπορίου κ.λ.π. 

Η MYTILINEOS FINANCE S.A. έχει θυγατρικές στην Κύπρο (STANMED TRADING LTD, 1996), στη Σερβία (MYTILINEOS
BELGRADE D.O.O., 1997), στην Π.Γ.∆.Μ. (MYVEKT INTERNATIONAL SKOPJE, 1997) και στα νησιά Guernsey, µε γρα-
φείο εκπροσώπησης στη Ρουµανία (RDA Τrading, 1998), στις οποίες κατέχει το 100% του µετοχικού τους κεφαλαί-
ου. Η ίδρυση ξεχωριστών εταιρειών κρίθηκε αναγκαία µε βάση τόσο τον όγκο όσο και τη µεγάλη αξία των συµβολαί-
ων της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E., αλλά και από την ανάγκη της επιτόπιας παρακολούθησης πολλών ουσιαστικών θεµάτων,
όπως παραλαβές υλικών, φορτώσεις, ζυγίσεις, έλεγχος ποιότητας κλ.π. 

Οι εµπορικές δραστηριότητες τόσο της MYTILINEOS FINANCE S.A. όσο και των θυγατρικών της εταιρειών, σε καµιά
περίπτωση δεν υποκαθιστούν ή ανταγωνίζονται τις αντίστοιχες δραστηριότητες της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E., καθώς δρα-
στηριοποιούνται σε νέες αγορές στις οποίες η εταιρεία δεν έχει µέχρι σήµερα παρουσία. 

Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. Ο Όµιλος απασχολεί 7 άτοµα προσωπικό. 

Η ∆ιοίκηση της εταιρείας ασκείται από τον κ. Patrick Oesch.

Η εταιρεία δεν έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητα.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Ε. - Ποσοστό Συµµετοχής 50%

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1987 και εδρεύει στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, που βρίσκονται
στον Παράδεισο Αµαρουσίου, Πατρόκλου 5-7. 

Σκοπός της εταιρείας, σύµφωνα µε το καταστατικό της, είναι:

■ η εµπορία συρµάτων, καλωδίων, σωλήνων και συρµατόσχοινων, αλυσίδων και σχοινιών κάθε τύπου, µετάλλων και
σιδήρων γενικά,

■ η κατασκευή, επεξεργασία και µεταποίηση των παραπάνω προϊόντων,

■ η αντιπροσώπευση ηµεδαπών και αλλοδαπών εµπορικών, βιοτεχνικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων που πα-
ράγουν και εµπορεύονται παρόµοια προϊόντα.

Επίσης, για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία µπορεί να συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα σε επιχειρήσεις που επι-
διώκουν παρόµοιους σκοπούς µε οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις και να συνεργάζε-
ται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, καθώς επίσης να παρέχει εγγυήσεις και αντεγγυήσεις υπέρ οποιου-
δήποτε µε τον οποίο συνεργάζεται µε αµοιβαιότητα συµφερόντων.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εµπορία γαλβανισµένων συρµάτων και προϊόντων πολυπροπυλενίου, τα οποία
πωλούνται αφού υποστούν την κατάλληλη επεξεργασία. Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E. προµηθεύει την εταιρεία µε πρώτες
ύλες και αναλαµβάνει τη διάθεση των τελικών προϊόντων της. Για τις υπηρεσίες αυτές εισπράττει προµήθεια επί των
πωλήσεων της εταιρείας, βάσει συµφωνητικού. Η επεξεργασία και µεταποίηση των πρώτων υλών γίνεται σε εγκατα-
στάσεις τρίτων. 

Η εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό και για τις διοικητικές-λογιστικές υπηρεσίες εξυπηρετείται από τη ΜΥΤΙΛΗ-
ΝΑΙΟΣ Α.Ε. έναντι µηνιαίας χρέωσης.

Αρχικά το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε € 58.694,05 διαιρούµενο σε 2.000 ανώνυµες µετοχές. Σή-
µερα το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 63.902,52 διαιρούµενο σε 2.178 ανώνυµες µετοχές.

9. Συνδεδεµένες Εταιρίες µε τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Ε.

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2.178 50,00
∆. ΚΟΡΩΝΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 2.178 50,00
ΣΥΝΟΛΟ 4.356 100,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ– ΓΕΝΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Ε.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ: ΜΕΛΟΣ

ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ: ΜΕΛΟΣ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Β.Ε.Α.Ε. - Ποσοστό Συµµετοχής 43,92%

Η Αλουµίνιον της Ελλάδος B.E.Α.Ε., αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα µεταλλευτικά, µεταλλουργικά και βιοµηχανικά
συγκροτήµατα της Ελλάδας. Ιδρύθηκε τo 1960, µε στόχο την αξιοποίηση των σηµαντικών ελληνικών κοιτασµάτων
βωξίτη, για την παραγωγή αλουµίνας και αλουµινίου. Η Εταιρεία εγκατέστησε το βιοµηχανικό της συγκρότηµα στον
Αγιο Νικόλαο Βοιωτίας, στη βόρεια ακτή του Κορινθιακού κόλπου. Η θέση αυτή συνδυάζει τη γειτονία µε τα σηµα-
ντικά κοιτάσµατα βωξίτη της Βοιωτίας και Φωκίδας, την ευκολία θαλάσσιας επικοινωνίας, τη διακριτική ένταξη στο
περιβάλλον.

To εργοστασιακό συγκρότηµα της εταιρείας επεκτείνεται σε συνολική έκταση 7,035,700 τ.µ. και αποτελεί το µοναδι-
κό παράδειγµα στην Ευρώπη καθετοποιηµένης παραγωγικής διαδικασίας και περιλαµβάνει:

■ µονάδα παραγωγής αλουµίνας, ετήσιας παραγωγικής ικανότητας 775,000t, 

■ µονάδα παραγωγής πρωτόχυτου αλουµινίου - ηλεκτρόλυση, ετήσιας παραγωγικής ικανότητας 165,000t, 

■ µονάδα χυτηρίου, ετήσιας παραγωγικής ικανότητας 170,000t τελικού προϊόντος,

■ µονάδα παραγωγής ανόδων για τις ανάγκες της ηλεκτρόλυσης. 

■ ιδιόκτητες λιµενικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση πλοίων µεγάλης χωριτικότητας.

■ Εκµετάλλευση αποθεµάτων βωξίτη από την 100% θυγατρική µεταλλευτική εταιρεία, ∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.

Απασχολεί σήµερα 1.250 άτοµα που προέρχονται από όλο τον Ελληνικό χώρο.

Η θετική πορεία, αποτέλεσµα τόσο των υψηλότερων τιµών της αλουµίνας και του αλουµινίου στο Χρηµατιστήριο
Μετάλλων του Λονδίνου (LME) όσο και της συνεχούς και επιτυχηµένης προσπάθειας βελτίωσης (continuous
improvement) των κοστολογικών στοιχείων αλλά και των ικανοποιητικών τεχνικών και λειτουργικών επιδόσεων του
εργοστασίου, αποτυπώθηκε µε ενάργεια στα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας για το 2005. Το 2005 αποτέλε-
σε µια πολύ καλή χρονιά για τον Όµιλο, ο οποίος σηµείωσε αύξηση Πωλήσεων κατά 7,2%, σηµαντική αύξηση στα
αποτελέσµατα προ φόρων τόκων και χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων κατά 30% και εξίσου σηµαντική αύξηση
στα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας κατά 58% σε σχέση µε το 2004.

Η παραγωγή της ένυδρης αλουµίνας το 2005 ανήλθε σε 782 χιλ. τόνους έναντι 786 χιλ. τόνων το 2004, ενώ η παρα-
γωγή πρωτόχυτου αλουµινίου ανήλθε το 2005 σε 165,3 χιλ. έναντι 166,6 χιλ. τόνων το 2004.

Οι πωλήσεις άνυδρης αλουµίνας το 2005 ανήλθαν σε 455,4 χιλ. τόνους έναντι 464,5 χιλ. τόνων το 2004 ενώ οι πω-
λήσεις προϊόντων αλουµινίου ανήλθαν σε:
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- 107,6 χιλ. τόνους σε κολόνες έναντι 111,2 χιλ. τόνων το 2004 
- 52,0 χιλ. τόνους σε πλάκες έναντι 52,3 χιλ. τόνων το 2004 
- 3,5 χιλ. τόνους σε χελώνες έναντι 4,4 χιλ. τόνων το 2004

Το πρόγραµµα επενδύσεων της Αλουµίνιον της Ελλάδος Α.Ε. για την προσεχή τριετία προβλέπεται να ανέλθει σε €
260 εκατ. συµπεριλαµβανοµένου και του τακτικού προγράµµατος συντήρησης.

Η κατασκευή εργοστασίου συµπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος και ατµού (co-generation plant) ισχύος 334 MW
προϋπολογισµού € 180 εκατ. έχει ήδη ξεκινήσει και την έχει αναλάβει η θυγατρική του Οµίλου, ΜΕΤΚΑ. Το έργο
αναµένεται να παραδοθεί αρχές του 2007. Στόχος του Οµίλου Μυτιληναίου είναι επίσης να προχωρήσει σε:

■ επένδυση στο τοµέα παραγωγής αλουµίνας (debottlenecking) η οποία υπολογίζεται να ανέλθει σε € 60 εκατ. και
θα αυξήσει τη παραγωγή της αλουµίνας σε 1,1 εκατ (t)/έτος.

■ επένδυση για τη βελτίωση της παραγόµενης ποσότητας αλουµινίου (wagstaff) η οποία υπολογίζεται να ανέλθει
σε € 10.5 εκατ.

Tο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται την 31η ∆εκεµβρίου 2005 σε €228.295.663,20 εκατοµµύρια και απο-
τελείται από 21.578.040 κοινές ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας €10,58 εκάστη.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ – ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Β.Ε.Α.Ε. 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 9.476.121 43,92
ALCAN BETA 1.549.794 7,18
MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL LTD 1.412.043 6,54
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Β.Ε.Α.Ε. 1.000.000 4,63
FELTEX HOLDINGS LTD 280.230 1,30
ΛΟΙΠΟΙ 7.859.852 36,43
ΣΥΝΟΛΟ 21.578.040 100,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ– ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Β.Ε.Α.Ε.

ΙΑΣΩΝ ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΚΑΣ∆ΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΙΩΣΗΦ ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΕΣΥΠΡΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΗΤΣΟΒΟΛΕΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
PECHINEY S.A. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ : 

JEAN-PHILIPPE PUIG ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

9. Συνδεδεµένες Εταιρίες µε τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ



∂Ù
‹Û

ÈÔ
 ¢

ÂÏ
Ù›
Ô 

2
0

0
5

58

ΘΥΓΑΤΙΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Β.Ε.Α.Ε.

∆ΕΛΦΟΙ – ∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. – Έµµεσο Ποσοστό Συµµετοχής 43,92%

Η Εταιρεία «∆ΕΛΦΟΙ ∆ΙΣΤΟΜΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε το 1975 ΦΕΚ 525, 10/04/1975.
Ασκεί αµιγώς µεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή της Φωκίδος. Είναι ο δεύτερος µεγαλύτερος παραγωγός
βωξίτη στην Ελλάδα µε δυνατότητα παραγωγής 1.000.000 (tn) το έτος. 

Είναι 100% θυγατρική της Αλουµίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε

Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο ∆ήµο Αθηναίων (Σέκερη 1, Αθήνα 106 71), υποκατάστηµα στον Άνω Κουνουκλιά,
Ελαιώνας Άµφισσα. Οι εκµεταλλεύσεις της εταιρείας βρίσκονται στους νοµούς Βοιωτίας και Φωκίδας.

Η Εταιρεία είναι εγγεγραµµένη στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραµµατεία Εµπορίου, ∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εται-
ρειών και Πίστεως, µε Αριθµό Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών 2439/01/Β/86/2438.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. - Ποσοστό Συµµετοχής 51,20%

Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1962. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας είναι ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Η
εν λόγω εταιρεία ανήκει στον κλάδο της Βιοµηχανίας µεταλλικών κατασκευών και ασχολείται µε την κατασκευή και
εφαρµογή σύνθετων µεταλλικών και µηχανολογικών κατασκευών για τη βιοµηχανία, µε Ενεργειακά έργα ως EPC
Contractor, µε Αµυντικά Προγράµµατα Συµπαραγωγής και µε έργα Υποδοµής. Έχει έδρα το Νέο Ηράκλειο Αττικής
(M. Αντύπα 11), η διάρκειά της είναι 50ετής και ο σκοπός της, βάσει του άρθρου 4 του καταστατικού της, είναι:

■ Η βιοµηχανική παραγωγή µεταλλικών κατασκευών παντός είδους και προορισµού, ως και τοιούτων λεβητοποιίας
και ελασµατουργίας και η εµπορία απάντων τούτων στο εσωτερικό και εξωτερικό.

■ Η παραγωγή πάσης φύσεως και προορισµού προϊόντων µηχανουργείου και η εµπορία τούτων στο εσωτερικό και
εξωτερικό, ως και η εκτέλεση πάσης φύσεως µηχανουργικών εργασιών.

■ Η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών κατασκευής, επισκευής και διαλύσεως πλοίων και η εµπορία των προϊό-
ντων των ως άνω εργασιών στο εσωτερικό και εξωτερικό.

■ Η εκπόνηση µελετών και η εκτέλεση κατασκευών δηµόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως, ιδία δε
η εκτέλεση εργασιών συναρµολογήσεως και εγκαταστάσεως των υπό της εταιρείας παραγοµένων κατασκευών
και προϊόντων στο εσωτερικό και εξωτερικό, ως και η εκτέλεση πάσης φύσεως εγκαταστάσεων βιοµηχανικού
εξοπλισµού.

■ H εµπορική εκµετάλλευση ακινήτων, ήτοι η αγορά – κατασκευή – µίσθωση – πώληση και συναφή δραστηριότητα
ως επίσης και η µίσθωση ή υποµίσθωση κινητού και εµπεπηγµένου µηχανολογικού εξοπλισµού.

Για την επιδίωξη του παραπάνω σκοπού η εταιρεία µπορεί:

■ να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση µε παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ακόµη και µε
απόκτηση µετοχών ανώνυµης εταιρείας,

■ να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιονδήποτε τρόπο,

■ να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία οπουδήποτε, 

■ να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή,

Οι βασικοί τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρεία σήµερα µε ιδιαίτερη επιτυχία (σχεδιασµός, ανάπτυξη,
παραγωγή, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία) είναι οι ακόλουθοι:

■ Ενεργειακά Έργα (Ατµοηλεκτρικοί και Υδροηλεκτρικοί σταθµοί).

■ Αµυντικά προγράµµατα συµπαραγωγής.

■ Έργα Υποδοµής (Κτιριακές Υποδοµές – Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Εξοπλισµός Ορυχείων-Ταινιόδροµοι, ∆ιυλι-
στήρια, Λιµενικές Εγκαταστάσεις εκφόρτωσης, µεταφοράς και καθέλκυσης πλοίων, Ανέγερση µεταλλικού φορέα
και συστηµάτων στήριξης γεφυρών, Ανέγερση και εκµετάλλευση κτιριακών συγκροτηµάτων).
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Τον Ιανουάριο του 1999 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, µετά
από εξάµηνη διαδικασία συγκέντρωσης πλειοψηφικού ποσοστού του µετοχικού της κεφαλαίου, µε την αγορά αρχι-
κά του 11,8% των µετoχών της (Ιούλιος 1998) και την εν συνεχεία διεύρυνσή του σε 27,54% (∆εκέµβριος 1998). Το
τίµηµα για τη συγκέντρωση του παραπάνω ποσοστού ανήλθε σε €31.401 χιλ. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τυπικά
στις αρχές του 1999, µέσω της µεταβίβασης στη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E. επιπλέον ποσοστού 20,6% του µετοχικού κε-
φαλαίου από τους βασικούς µετόχους έναντι τιµήµατος €26.999 χιλ. Η εξαγορασθείσα εταιρεία αποτελεί το σηµα-
ντικότερο µεταλλοκατασκευαστικό συγκρότηµα στην Ελλάδα µε σηµαντική παρουσία δεκαετιών τόσο στην εγχώρια
όσο και στη διεθνή αγορά. Η ΜΕΤΚΑ είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα η οποία έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης Turn
Key Projects στον τοµέα των Ενεργειακών Έργων, βασιζόµενη στην τεχνογνωσία, στην εµπειρία της και στο άριστα
εκπαιδευµένο επιτελείο των µηχανικών της. Εµπειρία και τεχνογνωσία την οποία απέκτησε µε τη συµµετοχή της σε
Consortia και Οµίλους µε διεθνώς αναγνωρισµένες εταιρίες. Το σηµερινό ανεκτέλεστο των έργων της ΜΕΤΚΑ ανέρ-
χεται σε περίπου €500 εκατ. Η ΜΕΤΚΑ απασχολεί κατά όρο 580 εργαζόµενους. 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E. προγραµµατίζει την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση της εταιρείας στον τοµέα της ενέργει-
ας, στον τοµέα των µεγάλων έργων υποδοµής, στον τοµέα των εξειδικευµένων βιοµηχανικών κατασκευών, στον το-
µέα των αµυντικών συστηµάτων και υλικού και στον τοµέα των έργων εξωτερικού (συµπεριλαµβανοµένων και των
έργων εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης των ορυχείων που ελέγχονται από τον Όµιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ). 

Η ΜΕΤΚΑ A.E. κατά τη διάρκεια του έτους 2000 προχώρησε σε εξαγορά πλειοψηφικών πακέτων των εταιρειών
Ε.Κ.Μ.Ε. (40%), 3.Κ.Π. (40%), RODAX (80%) και Τεχνικό Κατασκευαστικό Γραφείο Α.Ε. (T.C.B.) (40%). Ήδη, µε νεότε-
ρη εξαγορά το έτος 2002 αγόρασε και το υπόλοιπο των εταιρειών RODAX, TCB, των οποίων κατέχει το 100% των µε-
τοχών τους. Για την επίτευξη οικονοµιών κλίµακος, προωθήθηκε και ολοκληρώθηκε εντός του 2004, συγχώνευση δι΄
απορροφήσεως της T.C.B. από τη RODAX. Το 2005 εξαγόρασε από τον Όµιλο Μυτιληναίου ποσοστό 83,5% της
ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

Η ΜΕΤΚΑ A.E. έχει στην πλήρη κυριότητά της τα εξής ακίνητα:

■ Βιοµηχανοστάσιο στη Νέα Ιωνία Βόλου, συνολικής επιφάνειας 24.870 τ.µ. καθώς και κτίριο γραφείων στην ίδια
περιοχή συνολικής επιφάνειας 870 τ.µ., επί οικοπέδου εκτάσεως 78.521 τ.µ.

■ Οικόπεδο στο Βόλο συνολικής εκτάσεως 2.080 τ.µ. αξίας αγοράς 878 εκατ. δρχ. (€25.823 χιλ.), στο οποίο ανε-
γείρεται συγκρότηµα κατοικιών µε σκοπό την πώληση.

■ Ακίνητο συνολικής επιφάνειας 2.489 τ.µ. επί οικοπέδου 1.293 τ.µ. στο Νέο Ηράκλειο Αττικής και επί της οδού
Μαρίνου Αντύπα 11, όπου στεγάζεται η έδρα της εταιρείας.

Τα παραπάνω ακίνητα είναι άνευ εµπραγµάτων βαρών.

Επίσης, στην κυριότητα της θυγατρικής της εταιρείας SERVISTEEL Α.Ε., ανήκουν τα εξής ακίνητα:

■ Αγροτεµάχιο στην Κερατέα Αττικής συνολικής εκτάσεως 16.187 τ.µ.

■ Βιοµηχανοστάσιο στην Α’ Βιοµηχανική περιοχή Βόλου συνολικής επιφάνειας 13.883 τ.µ. επί οικοπέδου 103.431 τ.µ.

Τα παραπάνω ακίνητα είναι άνευ εµπραγµάτων βαρών.

9. Συνδεδεµένες Εταιρίες µε τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ΣΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ποσά σε €)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΕΤΚΑ Α. Ε. ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 31/12/2005
ΣΕ € ΣΕ €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΧΑΛΥΒΟΣ Α. Ε. (SERVISTEEL) 591.894 591.784 99,98% 3.518.835,30 9.352.739,95
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε «ΕΛΒΟ» 373.560 48.344 12,94% 5.792.802,85 5.792.802,85
ΕΚΜΕ Α. Ε. 6.637.500 2.655.000 40% 9.577.782,66 7.879.633,77
3ΚΠ Α. Τ. Ε. Ε. 16.000 6.400 40% 3.536.533,03 1.664.976,32
RODAX A. T. E. E. 34.293 34.293 100% 19.117.437,07 12.593.314,44
ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. 3.600 3.006 83,5% 3.507.000,00 1.677.370,47

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ – ΜΕΤΚΑ Α.Ε.

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 26.599.540 51,20
ΛΟΙΠΟΙ 25.351.060 48,80
ΣΥΝΟΛΟ 51.950.600 100,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ: ΜΕΛΟΣ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ: ΜΕΛΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: ΜΕΛΟΣ
ΙΩΣΗΦ ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ: ΜΕΛΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ) 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑ∆ΗΣ: ΜΕΛΟΣ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ)

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΜΕΤΚΑ Α.Ε.

ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. – Έµµεσο Ποσοστό Συµµετοχής 42,75%

Η ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1990. Έχει έδρα το Ν. Ηράκλειο Αττικής, Μαρίνου Αντύπα 41-45, και διαθέτει υποκατά-
στηµα στη Θεσσαλονίκη ενώ έχει και ενοικιαζόµενους αποθηκευτικούς χώρους στη Θεσσαλονίκη και στον Ασπρό-
πυργο Αττικής. Σκοπός της, βάσει του άρθρου 3 του καταστατικού της, είναι:

■ η µελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων, εγκαταστάσεων κτιρίων οποιασδήποτε µορφής, δηµοσίων ή ιδιωτικών,
µε οποιαδήποτε σχέση, αµοιβή, εργολαβία, αντιπαροχή,

■ η αγορά, πώληση και εκµετάλλευση ακινήτων,

■ η άσκηση ξενοδοχειακών και κάθε είδους τουριστικών επιχειρήσεων, ανοικοδόµηση, µίσθωση, εκµετάλλευση
τουριστικών µονάδων και κάθε συναφή ή σχετική µε το αντικείµενο δραστηριότητα, και

■ η εµπορία, εισαγωγή και εξαγωγή και αντιπροσώπευση ειδών σχετικών προς την επίτευξη των ανωτέρω αναφε-
ρόµενων σκοπών αυτής, καθώς επίσης και γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών, βιοµηχανικών και βιοτε-
χνικών προϊόντων.

Επίσης, για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία µπορεί να συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα σε επιχειρήσεις που επι-
διώκουν παρόµοιους σκοπούς µε οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, να ιδρύει υποκαταστήµατα, πρακτορεία ή γραφεία
οπουδήποτε θα αποφασίζει το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο και να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρό-
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σωπο για την προώθηση του εταιρικού της σκοπού, να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδα-
πή µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό για λογαριασµό της ή για λογαριασµό τρίτων µε προµήθεια ή συµµετοχή στα κέρδη,
καθώς επίσης να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων νοµικών ή φυσικών προσώπων, µε τα οποία έχει συναλλαγές, µε πε-
ριορισµούς του Ν.2190/20.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται, µέσω υπεργολαβιών, στην παροχή εξειδικευµένης τεχνογνωσίας σε τεχνικά έργα,
όπως η κατασκευή λιµνοδεξαµενών σε νησιά του Αιγαίου, κάνοντας χρήση νέων µορφών γεωσυνθετικών µονωτικών
υλικών επένδυσης, και συµµετέχει σε πιλοτικά και ερευνητικά προγράµµατα, όπως η πιλοτική δεξαµενή αναερόβιας
επεξεργασίας λυµάτων του Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) του Υπουργείου Γεωργίας στη Θεσσαλονίκη, το
ερευνητικό πρόγραµµα για την αποτελεσµατικότητα βιοενεργών συστηµάτων σταθεροποίησης στη Θράκη και το έρ-
γο αναβάθµισης της Άνω ∆ιάβασης Χαλάστρας στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, δραστηριοποιείται στην εµπορία προηγµέ-
νων υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή πολύπλοκων τεχνικών έργων, όπως εφέδρανα και αρµοί συστολοδια-
στολής γεφυρών.

Σηµειώνεται ότι η εταιρεία εφαρµόζει την τεχνολογία των εφεδράνων σεισµικής µόνωσης σε έργα οδοποιίας και εί-
ναι πρωτοπόρος στην εφαρµογή ηχοπετασµάτων και εφαρµογών προστασίας υψηλών πρανών σε αυτοκινητοδρό-
µους.

Η εταιρεία απασχολεί 55 άτοµα προσωπικό. Η έδρα της βρίσκεται στον ∆ήµο Ν. Ηρακλείου Αττικής, επί της οδού
Μαρίνου Αντύπα 11 σε ενοικιαζόµενα γραφεία.

Το ιδρυτικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε € 105.649,30. Με την από 28/6/2002 απόφαση της Γ.Σ. αυξήθηκε το Μ.Κ. της
εταιρείας κατά € 10,70 µε κατάθεση µετρητών και αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε € 29,35. Ως απο-
τέλεσµα των άνω, σήµερα το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε € 105.660,00 και διαιρείται σε 3.600 ανώνυµες µετο-
χές, ονοµαστικής αξίας € 29,35 η κάθε µία.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ – ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 3.006 83,50
ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 540 15,00
ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΥΡΟΥ 54 1,50
ΣΥΝΟΛΟ 3.600 100,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΑΚΟΣ: ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΜΕΛΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΑΣ: ΜΕΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ: ΜΕΛΟΣ
ΑΝΕΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ: ΜΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ: ΜΕΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. «SERVISTEEL» – Έµµεσο Ποσοστό Συµµετοχής 51,19%.

Η παραπάνω εταιρεία έχει επωvυµία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε." και µε διακριτικό τίτλο
SERVISTEEL, έχει έδρα τη Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου και µετoχικό κεφάλαιo €2.367.560,00 στις 31.12.2005. Η
εταιρεία που ιδρύθηκε το 1982 δραστηριoπoιείται στηv ελληvική αγoρά τωv µεταλλικών κατασκευών. Τo 1989
εξαγoράστηκε τo 99,98% τoυ µετoχικoύ κεφαλαίoυ της από τηv ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Η εξαγoρά αυτή απoτέλεσε µια στρατη-
γικής σηµασίας κίvηση για τηv ΜΕΤΚΑ Α.Ε. δεδοµένου ότι η SERVISTEEL είναι η πρώτη και µοναδική εταιρεία κατερ-
γασίας χάλυβα στην Ελλάδα.

9. Συνδεδεµένες Εταιρίες µε τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Το εργοστάσιο και τα γραφεία της εταιρείας ευρίσκονται στην Α΄ Βιοµηχανική Περιοχή Βόλου. Συγκεκριµένα η
SERVISTEEL είναι το µοναδικό στην Ελλάδα κέντρο εξυπηρετήσεως χάλυβα (STEEL SERVICE CENTER) και ασχολείται
αποκλειστικά µε την πρώτη φάση µιας µεταλλικής κατασκευής, την χάραξη – κοπή – κατεργασία των τεµαχίων από
λαµαρίνα ή µορφοσίδηρο.

Ο συνολικός χώρος του εργοστασίου είναι 110.000µ² από τον οποίο τα 9.500µ² αποτελούν πλήρως στεγασµένο χώ-
ρο παραγωγής – γραφείων και τα 35.000µ² περίπου αποτελούν χώρο υπαίθριας αποθήκης πρώτης ύλης (λαµαρίνας
– µορφοσιδήρου). Όλος ο χώρος της αποθήκης καλύπτεται από γερανογέφυρες για άµεση εξυπηρέτηση της διακί-
νησης πρώτης ύλης.

Η SERVISTEEL έχει επενδύσει σηµαντικά κεφάλαια σε χώρους και εξοπλισµό µε ό,τι τελειότερο έχει να προσφέρει η
σύγχρονη τεχνολογία και κυρίως σε µηχανολογικό εξοπλισµό για την πρώτη φάση της µεταλλικής κατασκευής (χά-
ραξη – κοπή- κατεργασία).

Το προσωπικό που ασχολείται στον παραγωγικό τοµέα είναι εξειδικευµένο και µε τουλάχιστον 10 χρόνια εµπειρία ο
καθένας.

Η πολύχρονη πείρα λοιπόν σε συνδυασµό µε την άρτια εκπαίδευση του προσωπικού και η µεγάλη ακρίβεια των αυ-
τόµατων µηχανηµάτων εξασφαλίζουν και τις απαιτητικότερες προδιαγραφές ανοχών και την άψογη ποιότητα των
κατασκευών. Εκτός από το τµήµα οικονοµικών υπηρεσιών (Λογιστήριο – Ταµείο - Μηχανογράφηση - Γραφείο εργα-
σιακών σχέσεων), το εργοστάσιο αποτελείται από δύο βασικούς τοµείς που σχετίζονται άµεσα µε το προϊόν παραγω-
γής του:

Α. Το τµήµα Προγραµµατισµού Kοπής – Επεξεργασίας

Β. Το τµήµα παραγωγής

Το τµήµα προγραµµατισµού κοπής – επεξεργασίας απασχολεί ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό και είναι εξοπλισµέ-
νο µε τρία συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών, το καθένα µε αντίστοιχες περιφερειακές µονάδες όπου µέσω ει-
δικών προγραµµάτων και διαδικασιών γίνεται η χάραξη και ο προγραµµατισµός κοπής και επεξεργασίας της λαµαρί-
νας και του µορφοσιδήρου.

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα της χάραξης αξόνων και σηµείων για την δεύτερη κατά σειρά φάση µιας µεταλλικής
κατασκευής, την συναρµολόγηση.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο το τµήµα προγραµµατισµού – κοπής επεξεργασίας εξασφαλίζει αφ’ ενός την καλύτερη δυνατή
ποσοτική και ποιοτική χρήση της πρώτης ύλης (λαµαρίνα – µορφοσίδηρος), αφ’ ετέρου διευκολύνει ουσιαστικά την
επόµενη φάση της συναρµολόγησης έχοντας πραγµατοποιήσει εκ των προτέρων την αντίστοιχη χάραξη.

Αξίζει ιδιαίτερα να τονιστεί ότι η φάση της χάραξης της πρώτης ύλης ενώ σχεδόν σε όλα τα εργοστάσια µεταλλικών
κατασκευών στην Ελλάδα γίνεται χειρωνακτικά, στην SERVISTEEL γίνεται µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών, συνεπώς
είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι τουλάχιστον από την αυτοµατοποιηµένη χάραξη προκύπτει τεράστια εξοικο-
νόµηση χρόνου, µε τις αντίστοιχες θετικές συνέπειες στους χρόνους παραδόσεως, στην ποιότητα των κατασκευών
και στην αξιοποίηση της πρώτης ύλης σε µια ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιµή.

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ΓΕΝΙΚΟΣ ∆/ΝΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΕΣΥΠΡΗΣ: ΜΕΛΟΣ
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Πρόθεση της διοίκησης της εταιρείας είναι η αυτονόµησή της από τις εργασίες που αναλαµβάνει κυρίως από την
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. και η µετεξέλιξή της στο πλέον σύγχρονο κέντρο εξυπηρέτησης χάλυβα (STEEL SERVICE CENTER), εκµε-
ταλλευόµενη τον σύγχρονο εξοπλισµό, την τεχνογνωσία, αλλά και τη στρατηγική γεωγραφική θέση της εταιρείας
στην Κεντρική Ελλάδα.

3ΚΠ Α.Τ.Ε.Ε. – Έµµεσο Ποσοστό Συµµετοχής 20,48%.

Η εταιρεία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 23, Αµπελόκηποι.

Η εν λόγω εταιρεία είναι µια από τις σηµαντικότερες κατασκευαστικές εταιρείες του ενεργειακού κλάδου.

Η εξειδίκευσή της ανάγεται σε κατασκευή – ανέγερση βιοµηχανικών και διυλιστηριακών µονάδων και τµηµάτων
σταθµών παραγωγής ενέργειας.

Επιπροσθέτως η εταιρεία αναλαµβάνει την ανέγερση έργων που αφορούν µεταλλικές κατασκευές και έργα σωληνώ-
σεων, ηλεκτρολογικά έργα και άλλα.

Η συµµετοχή της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. στην 3ΚΠ ανέρχεται στο 40% και 1.200 εκατ. δρχ. χρηµατοδοτήθηκε δε από την αύξη-
ση µετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ τον ∆εκέµβριο του 1999.

Η στρατηγική αυτή κίνηση προσδίδει συνέργιες στην ΜΕΤΚΑ στους τοµείς των κατασκευών και ανέγερσης τµηµάτων
βιοµηχανικών, διυλιστηριακών και µονάδων παραγωγής ενέργειας.

Οι προοπτικές της εταιρείας είναι µεγάλες λόγω των αναβαθµίσεων που γίνονται σε διυλιστηριακές µονάδες της χώ-
ρας. Λόγω της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας θα αναληφθούν έργα στα οποία θα συµµετέχει και η 3ΚΠ,
στους τοµείς που εξειδικεύεται. Οι συµµετοχές των ανωνύµων εταιρειών απετιµήθησαν σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 28 του ΚΒΣ (Π∆ 186/1992) ήτοι στην τιµή κτήσεως. Οι µετοχές έχουν εξ ολοκλήρου εξοφληθεί. 

∆εν υπάρχουν απαιτήσεις τρίτων ούτε χρέη προς την εταιρεία.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ – 3ΚΠ Α.Τ.Ε.Ε.

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΟΥΖΟΣ 2.984 18,65
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΚΗΣ 2.984 18,65
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 2.984 18,65
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 648 4,05
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 6.400 40,00
ΣΥΝΟΛΟ 16.000 100,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 3ΚΠ Α.Τ.Ε.Ε.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΟΥΖΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΚΗΣ: ΜΕΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ΜΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΜΜΑΣ: ΜΕΛΟΣ

9. Συνδεδεµένες Εταιρίες µε τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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ΕΚΜΕ Α.Ε. – Έµµεσο Ποσοστό Συµµετοχής 20,48%.

Η εταιρεία εδρεύει στην οδό Σοφίας Βέµπο 6, ∆ήµος Εχεδώρου, Θεσσαλονίκη. 

Κατόπιν µελέτης των στοιχείων της ΕΚΜΕ από την οικονοµική διεύθυνση της ΜΕΤΚΑ, η ∆ιοίκηση προχώρησε στη
συµµετοχή κατά 40% στην εταιρεία µε τίµηµα 3.200 εκατ. δρχ. (€9,59 εκατ.), η οποία χρηµατοδοτήθηκε από την αύ-
ξηση µετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. το ∆εκέµβριο του 1999.

Η εν λόγω εταιρεία διαθέτει πλήρως εξοπλισµένες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη και στην Καβάλα
και δραστηριοποιείται στο σχεδιασµό και στην κατασκευή µονάδων στην πετροχηµική και ενεργειακή βιοµηχανία.

Αναλυτικότερα, η ΕΚΜΕ Α. Ε. εξειδικεύεται στη µελέτη και κατασκευή σιδηροκατασκευών και στην παραγωγή εξο-
πλισµού όπως δεξαµενές, λέβητες, δοχεία πίεσης, πύργους διυλίσεως, εναλλάκτες θερµότητας κ.λπ.

Οι κυριότεροι πελάτες είναι οι ΕΛΠΕ. και ΕΚΟ-ΕΛ∆Α,∆ΕΠΑ, ∆ΕΗ, Motor Oil, ΤΙΤΑΝ, Β.Φ.Λ., ΚΑΒΑΛΑ Oil, JET-
OIL,VESTAS,ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ,ΒΙΤΟΥΜΙΝΑ.

Το 2005 ο κύκλος εργασιών µειώθηκε µεν αισθητά σε σχέση µε το 2004, η µείωση όµως ήταν αναµενόµενη λόγω
αφ’ενός του ιδιαίτερα αυξηµένου κύκλου εργασιών το 2004 και αφετέρου των γενικότερων δυσκολιών του κατα-
σκευαστικού κλάδου µετά το 2004.

Το ύψος του κύκλου εργασιών και τα κέρδη θεωρούνται ικανοποιητικά και επιβεβαιώνουν την ισχυρή πελατειακή
βάση και την αντοχή της εταιρείας σε µία περίοδο έντονου ανταγωνισµού και περιορισµένου αριθµού εργολαβιών.
Επίσης, η εταιρεία συνέχισε την αύξηση συµµετοχής σε ενεργειακά έργα ανανεώσιµων και µη πηγών, το οποίο απο-
τελεί πεδίο µε έντονη αναµενόµενη δραστηριότητα για τα επόµενα χρόνια.

Οι συµµετοχές των ανωνύµων εταιρειών αποτιµήθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΚΒΣ (Π∆
186/1992) ήτοι στην τιµή κτήσεως. Οι µετοχές έχουν εξ ολοκλήρου εξοφληθεί. ∆εν υπάρχουν απαιτήσεις και χρέη
της εταιρείας έναντι της επιχείρησης.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ – ΕΚΜΕ Α.Ε.

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ 3.900.560 53,65
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΙΖΑΣ 145.400 2,00
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ 171.140 2,35
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΟ∆ΗΜΟΣ 145.400 2,00
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 2.908.000 40,00
ΣΥΝΟΛΟ 7.270.000 100,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ– ΕΚΜΕ Α.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΙΖΑΣ: ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ: ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΝΕΚΕΝΤΖΗΣ: ΜΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ: ΜΕΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΜΜΑΣ: ΜΕΛΟΣ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ: ΜΕΛΟΣ
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RODAX Α.Τ.Ε.Ε. – Έµµεσο Ποσοστό Συµµετοχής 51,20%.

Η εταιρεία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μαρίνου Αντύπα 62-66, Ν. Ηράκλειο.

Η RODAX είναι τεχνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτροµηχανολογικών έργων. Στα πλαίσια
των έργων αυτών συνεργάστηκε µε όλες τις αναγνωρισµένες εταιρείες του τοµέα της στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό,
όπως οι ΜΕΤΚΑ Α.Ε., UCC FLACT, CLYDE BERGEMANN (Αγγλίας και Γερµανίας), SIEMENS, ANSALDO, ABB, ALSTOM,
KONCAR, GROUPE SCHNEIDER, κ.ά.

Η RODAX, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στον τοµέα των κατασκευαστικών εταιρειών, εξειδικεύεται στις ηλεκτρο-
λογικές µελέτες και έχει την ικανότητα να αναλαµβάνει την εκτέλεση ολοκληρωµένων ηλεκτρολογικών έργων (µελέ-
τη, κατασκευή, ανέγερση και θέση σε λειτουργία) είτε µόνη της είτε από κοινού ή ως υπεργολάβος της ΜΕΤΚΑ.

Η πορεία της RODAX κατά την παρούσα χρήση ήταν εξαιρετικά ικανοποιητική, επιτυγχάνοντας άριστο επίπεδο συ-
νέργιας µε τη µητρική εταιρεία ΜΕΤΚΑ. 

Η RODAX συνέχισε -εντός του 2005- την εκτέλεση των εξής έργων: 

■ Μελέτη, προµήθεια, ανέγερση και θέση σε λειτουργία του ηλεκτρολογικού και I & C εξοπλισµού καθώς επίσης
ανέγερση του µηχανολογικού εξοπλισµού και εκτέλεση έργων πολιτικού µηχανικού στο έργο της ∆ΕΗ "Μελέτη,
Προµήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία της µονάδας V, Συνδυασµένου Κύκλου επί ενός
άξονα, Καθαρής ισχύος 377,6 MW, µε καύσιµο Φυσικό Αέριο του ΑΗΣ Λαυρίου".

■ Μελέτη, προµήθεια, ανέγερση και θέση σε λειτουργία του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού στο έργο της ∆ΕΗ "Αντι-
κατάσταση των Υφιστάµενων Ηλεκτροστατικών Φίλτρων Λιγνίτη της Μονάδας III του ΑΗΣ Μεγαλόπολης".

■ Μελέτη, προµήθεια, ανέγερση και θέση σε λειτουργία του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού καθώς επίσης και εκτέ-
λεση έργων πολιτικού µηχανικού στο έργο της ∆ΕΗ "Αναβάθµιση των Υφιστάµενων Ηλεκτροστατικών Φίλτρων
Τέφρας και Προσθήκη Νέων στις Μονάδες I, II,III και IV του ΑΗΣ Αγ.∆ηµητρίου".

■ Μελέτη, προµήθεια, ανέγερση και θέση σε λειτουργία του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού καθώς επίσης ανέγερση
του µηχανολογικού εξοπλισµού και εκτέλεση έργων πολιτικού µηχανικού στον ΑΗΣ Χανίων και ΑΗΣ Λινοπερα-
µάτων στο έργο της ∆ΕΗ "Προµήθεια και Εγκατάσταση δύο Καινούργιων ίδιων Αεριοστροβιλικών Μονάδων
Ισχύος 27,95 Mwe έκαστη (ISO Συνθήκες Λειτουργίας), για την προσωρινή κάλυψη των φορτίων αιχµής κατά
την περίοδο των ετών 2003-2005".

■ Μελέτη, προµήθεια και σχεδίαση του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού στο έργο της ∆ΕΗ "Προµήθεια και Εγκατά-
σταση µίας καινούργιας Αεριοστροβιλικής Μονάδας, Ισχύος 27,95 MWe (ISO Συνθήκες Λειτουργίας), στον ΑΗΣ
Ρόδου, για την προσωρινή κάλυψη των φορτίων αιχµής κατά την περίοδο των ετών 2003-2005".

■ Μελέτη, προµήθεια, ανέγερση και θέση σε λειτουργία του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού στο έργο της ∆ΕΗ "Ανα-
βάθµιση των Υφιστάµενων Ηλεκτροστατικών Φίλτρων Τέφρας των Μονάδων III και IV του ΑΗΣ Καρδιάς και Προ-
σθήκη Νέων Ηλεκτροστατικών Φίλτρων Τέφρας στις ίδιες Μονάδες".

■ Εκτέλεση ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων στο έργο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ " Κατασκευή πεζογέφυρας
CALATRAVA και σταθµού µετεπιβίβασης στο σταθµό ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΕΧΑΚΗ".

Η RODAX ξεκίνησε -εντός του 2005- την εκτέλεση των εξής έργων:

■ α) Ανέγερση και θέση σε λειτουργία του µηχανολογικού εξοπλισµού β) Μελέτη, προµήθεια και θέση σε λειτουρ-
γία του ηλεκτρολογικού εξοπλισµού και του εξοπλισµού οργάνων και ελέγχου γ) Εκτέλεση έργων πολιτικού µη-
χανικού των Μονάδων Συµπαραγωγής "Α", "Β", "Γ" στο έργο της ΑτΕ "Κατασκευή σταθµού συµπαραγωγής ηλε-
κτρισµού και θερµότητας στις εγκαταστάσεις της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Β.Ε. ΑΕ στον Άγιο Νικόλαο Παρα-
λίας ∆ιστόµου, Βοιωτίας".

■ Εκτέλεση έργων πολιτικού µηχανικού στο έργο της ΑτΕ "Θεµελιώσεις και λοιπές δοµικές εργασίες µονάδος φιλ-
τρόπρεσας επεξεργασίας λασπών βωξίτη στις εγκαταστάσεις της ΑτΕ στον Άγιο Νικόλαο".

■ Σχεδιασµός, προµήθεια και θέση σε λειτουργία του συστήµατος ελέγχου για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ιπτάµενης
Τέφρας στα Νέα Φίλτρα των Μονάδων I,II,III και IV του ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου για λογαριασµό της εταιρείας
CLYDE BERGEMANN (Αγγλία).

9. Συνδεδεµένες Εταιρίες µε τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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■ Σχεδιασµός, προµήθεια και θέση σε λειτουργία του συστήµατος ελέγχου για το Σύστηµα Εκκαπνιστών στα Νέα
Φίλτρα των Μονάδων I,II,III και IV του ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου για λογαριασµό της εταιρείας CLYDE BERGEMANN
(Γερµανία).

∆εν υπάρχουν απαιτήσεις και χρέη της εταιρείας έναντι της επιχείρησης.

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ - RODAX Α.Τ.Ε.Ε.

ΠΑΛΛΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΑΜΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: ΜΕΛΟΣ

SOMETRA S.A. - Ποσοστό Συµµετοχής 87,96%

Το βιοµηχανικό συγκρότηµα SOMETRA S.A. εδρεύει στη Copsa Mica, Sibiu Ρουµανίας. Το Νοέµβριο του 1998 η Μυ-
τιληναίος Α.Ε. αγόρασε την Sometra SA, στην οποία σήµερα κατέχει 88% του µετοχικού κεφαλαίου. Η εταιρεία τα
τελευταία χρόνια παράγει περίπου 80.000 τόνους µετάλλου ετησίως και πραγµατοποιεί ετήσιο κύκλο εργασιών 115
mio RON € 32 εκατ. 

Το µεταλλουργικό βιοµηχανικό συγκρότηµα της Copsa Mica έχει ιδρυθεί το 1939, ενώ από το 1966 ξεκίνησε η πα-
ραγωγή ψευδαργύρου και µολύβδου µε τη µέθοδο Imperial Smelting Process, τεχνολογία αιχµής µέχρι σήµερα.

Η εταιρεία είναι η µοναδική παραγωγός ψευδαργύρου και µολύβδου στη Ρουµανία. Τα κυριότερα προϊόντα που πα-
ράγει είναι ψευδάργυρος ανώτατης ποιότητας 55.000 τόνους ετησίως, ηλεκτρολυτικός µόλυβδος 25.000 τόνους
ετησίως και κράµα χρυσού-αργύρου. Με τα προϊόντα της, η SOMETRA καλύπτει την ζήτηση της εγχώριας αγοράς
και επίσης εξάγει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσογείου. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η παραγωγή της εταιρείας κατά την τελευταία 3ετία:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ SOMETRA S.A.

2003 2004 2004

ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ (ΜΤ) 50.692 52.142 47.010
ΜΟΛΥΒ∆ΟΣ (ΜΤ) 22.147 19.721 16.614
ΚΡΑΜΑ ΧΡΥΣΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ (Kg) 19.079 16.079 16.022

Στην κυριότητα της εταιρείας ανήκουν εκτάσεις 775.000 τ.µ., όπου λειτουργούν οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις κα-
θώς και οι βοηθητικοί χώροι. Ειδικότερα, το 85% της ανωτέρω έκτασης αποτελούν βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, το
11% τρεις σταθµοί επεξεργασίας νερού και λυµάτων, ενώ το υπόλοιπο αποτελούν χώροι εστίασης και λοιποί χώροι
για το προσωπικό.

Οι κύριες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις αποτελούνται από:

■ Εργοστάσιο συσσωµάτωσης (sintering plant) δυναµικότητας επεξεργασίας 150.000 ΜΤ µεταλλευµάτων ετησίως.

■ Αναγωγικό φούρνο τεχνολογίας I.S.P. (Imperial Smelting Process) ετήσιας δυναµικότητας 55.000 ΜΤ ψευδαργύ-
ρου και 40.000 ΜΤ µολύβδου.

■ Τέσσερις εγκαταστάσεις ραφιναρίσµατος (refinery) ψευδαργύρου 55.000 ΜΤ ετησίως.

■ ∆ύο µονάδες ηλεκτρολυτικής παραγωγής µολύβδου ετήσιας δυναµικότητας 40.000 ΜΤ.

Λειτουργούν επίσης µονάδες παραγωγής αντιµονίου, καδµίου, κράµατος χρυσού-αργύρου, καθώς και υποπροϊόντων
ηλεκτρόλυσης. Η εταιρεία έχει επίσης µηχανουργείο και εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου.

Η εταιρεία σήµερα απασχολεί άµεσα 1.100 εργαζοµένους και επιπλέον 1.000 εργαζόµενους έµµεσα (εργολάβοι,
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συνεργεία, κλπ) οι οποίοι προέρχονται κυρίως από την Copsa Mica και τους όµορους δήµους. 

Η συµβολή της SOMETRA στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας είναι τεράστια. Ενδεικτικά κατά το 2005 κατεβλήθη-
σαν 25 mio RON € 7,0 εκατ. στην CFR-MARFA για σιδηροδροµικές µεταφορές, 15 mio RON € 4,2 εκατ. στην
ELECTRICA για ηλεκτρική ενέργεια, 12 mio RON (Euro 3,3 mio) στις ROMGAZ / TRANSGAZ για φυσικό αέριο. Επιπλέ-
ον σηµαντικά ποσά καταβάλλονται κάθε χρόνο στο λιµάνι της Constanza και σε πλήθος τοπικών εταιρειών όπως µη-
χανουργεία, βιοµηχανίες εξαρτηµάτων, βιοµηχανίες ηλεκτρολογικού υλικού, χηµικές βιοµηχανίες και βιοµηχανίες
πρώτων υλών. Ας σηµειωθεί ότι η εταιρεία είναι απόλυτα ενήµερη στις πληρωµές της προς τους εργαζοµένους, τους
δηµόσιους οργανισµούς και τις συνεργαζόµενες εταιρείες.

Τέλος, σηµαντική είναι η κοινωνική συµβολή της εταιρείας στην ανάπτυξη της περιοχής. Η εταιρεία συντηρεί και
αναπτύσσει το µοναδικό υπάρχον εργοστάσιο επεξεργασίας και το τοπικό δίκτυο νερού υγιεινής προσφέροντάς τα
δωρεάν στους κατοίκους. Επίσης, καταβάλει σηµαντικά ποσά για δηµοτικά τέλη, προσφέρει δωρεάν τον δηµοτικό
φωτισµό, επιδοτεί αναπτυξιακά έργα κοινωνικής σπουδαιότητας στην περιοχή και εν γένει συµβάλει στην οικονοµι-
κή και πολιτιστική ανάπτυξη και την παραµονή των κατοίκων στον νοµό.

Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 397.735.875 χιλ. LEI, διαιρούµενο σε µετοχές, ονοµαστικής αξίας 25.000 LEI
η κάθε µία.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ – SOMETRA S.A.

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 13.993.358 87,96
SIF BANAT CRISANA 1.217.400 7,65
ΛΟΙΠΟΙ 698.677 4,39
ΣΥΝΟΛΟ 15.909.435 100,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – SOMETRA S.A.

∆ΗΜΗΤΡΗ ΣΑΜΑΡΑ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ: ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΦΩΤΗ ΣΠΥΡΑΚΟ: ΜΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΖΟΜΠΟΛΑ: ΜΕΛΟΣ
STOIA LAZAR: ΜΕΛΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.B.Ε (EΛΒΟ) - Ποσοστό Συµµετοχής 43,00%

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. (ΕΛΒΟ) είναι εγκατεστηµένη στη Βιοµηχανική Περιοχή Θεσσαλονί-
κης, στη Σίνδο, 3 χιλιόµετρα από το 15ο χιλιόµετρο της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών.

Ιδρύθηκε το 1972 ως ΣΤΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. µε Μετοχικό Κεφάλαιο 10,2 εκατ. ∆ολαρίων Η.Π.Α. και σκοπό την παρα-
γωγή και διάθεση: 

■ Γεωργικών ελκυστήρων. 

■ Φορτηγών. 

■ ∆ικύκλων. 

■ Σταθερών κινητήρων.

To 1986, µετά από αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και µεταβίβαση της συµµετοχής της αυστριακής πλευράς στο
Ελληνικό ∆ηµόσιο, η εταιρεία µετονοµάσθηκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. (ΕΛΒΟ).

9. Συνδεδεµένες Εταιρίες µε τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Την 29η Αυγούστου 2000 υπεγράφη η συµφωνία εξαγοράς ποσοστού 43% της ΕΛΒΟ από τον Όµιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ
µέσω της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και τη θυγατρική ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Πωλητές το Ελληνικό ∆ηµόσιο
(5,00%), η ΕΤΒΑ (18,86%), η Γενική Τράπεζα (13,29%), το Μετοχικό Ταµείο Αεροπορίας (5,85%). Ταυτόχρονα ο Όµι-
λος ανέλαβε µε σύµβαση την διοίκηση της εταιρείας.

Η ΕΛΒΟ διαθέτει τη βιοµηχανική υποδοµή που απαιτείται για την κατασκευή κάθε είδους στρατιωτικού και εµπορικού τύ-
που οχηµάτων, ενώ κατασκευάζει µεγάλο τµήµα τροχοφόρων και ερπυστριοφόρων για τις Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις.

Η υποδοµή της ΕΛΒΟ καλύπτει µια έκταση 60.000 τ.µ. και αποτελεί τµήµα µιας ευρύτερης περιοχής συνολικής έκτα-
σης 270.000 τ.µ., η οποία βρίσκεται στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. 

Η δραστηριότητα της ΕΛΒΟ στην Θεσσαλονίκη είναι πολύ σηµαντική, καθώς : 

■ Εισάγεται εξαιρετική τεχνογνωσία στον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας, η οποία ενισχύει το τελικό προϊόν και
προσφέρει υψηλή προστιθέµενη αξία.

■ Στηρίζεται η απασχόληση των κατοίκων της περιοχής. Η ΕΛΒΟ απασχολεί σε µόνιµη βάση 750 εργαζόµενους.

■ Υποστηρίζονται ουσιαστικά οι τοπικοί υποκατασκευαστές και προµηθευτές οι οποίοι µε τη σειρά τους αναπτύσ-
σουν τεχνολογία και απασχολούν εκατοντάδες εργαζοµένους. 

Η ΕΛΒΟ διαθέτει σύγχρονο µηχανολογικό εξοπλισµό, ο οποίος πληροί όλα τα διεθνή πρότυπα και ταυτόχρονα είναι
µοναδικός στον τοµέα της εγχώριας αυτοκινητοβιοµηχανίας. Μηχανήµατα CNC σε συνδυασµό µε σύστηµα CAD-
CAM, και πρέσες κοπής LASER αποτελούν µερικά µόνο δείγµατα του εξοπλισµού που διαθέτει η εταιρεία και βρίσκο-
νται στην αιχµή της τεχνολογίας.

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η τεχνογνωσία που κατέχει η ΕΛΒΟ για την παραγωγή των προϊόντων της έχει ανα-
πτυχθεί µε τη συνεργασία κορυφαίων εταιρειών όπως οι AM General, Oshkosh Truck Corporation, General
Dynamics, Stewart & Stevenson, Stayer - MAN Group, DaimlerChrysler, Scania, Volvo κα. Επιπλέον η εταιρεία δια-
θέτει άριστο δίκτυο service µε αποθήκες ανταλλακτικών και συνεργεία επισκευών, τόσο στην Αθήνα, όσο και στη
Θεσσαλονίκη, ενώ έχει ήδη προχωρήσει και στην πιστοποίηση του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε
το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2000

Στην ΕΛΒΟ παράγονται οι παρακάτω κατηγορίες οχηµάτων, πολιτικού και στρατιωτικού τύπου: 

Φορτηγά 

■ Πυροσβεστικά 

■ Aπορριµµατοφόρα

■ Bυτιοφόρα

■ Ειδικών προδιαγραφών

Λεωφορεία 

■ Αστικά 

■ Υπεραστικά

■ Ηλεκτροκίνητα λεωφορεία (TROLLEY BUSSES).

■ Τουριστικά 

■ Στρατιωτικά µεταφοράς προσωπικού 
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Τεθωρακισµένα οχήµατα 

■ Μεταφοράς προσωπικού (ΤΟΜΠ) 

■ Μάχης (ΤΟΜΑ)

Οχήµατα 4Χ4 (Jeep) 

Ανταλλακτικά 

■ Και µείζονα συγκροτήµατα όλων των ανωτέρω τύπων οχηµάτων.

Στο πλαίσιο των µελλοντικών προγραµµάτων και του σχεδιασµού της εταιρείας, βασικό κοµµάτι καταλαµβάνει η συ-
ναρµολόγηση του άρµατος µάχης (Main Battle Tank – MΒΤ) των Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων. Επιπλέον η ΕΛΒΟ
σχεδιάζει την ανακατασκευή και τον εκσυγχρονισµό διαφόρων τύπων στρατιωτικών οχηµάτων. Παράλληλα, η εται-
ρεία σύµφωνα µε το ΕΜΠΑΕ 2001 – 2008, στο οποίο συµµετέχει, υποστηρίζει διάφορα προγράµµατα των Ελληνικών
Ενόπλων ∆υνάµεων. 

Επιπλέον, η ΕΛΒΟ, µε στόχο την ισχυροποίηση της θέσης της στην αγορά επιδιώκει να αυξήσει σταδιακά τη συµµε-
τοχή της στα εµπορικά προγράµµατα άλλων Πολιτικών και Ιδιωτικών Φορέων (εκτός ΥΕΘΑ) καλύπτοντας και την αγο-
ρά των πυροσβεστικών οχηµάτων, των αστικών, υπεραστικών και τουριστικών λεωφορείων (ΟΑΣΘ, ΕΘΕΛ, ΚΤΕΛ, κλπ.),
των βυτιοφόρων, κλπ.

Ο Όµιλος Μυτιληναίου µε την εξαγορά ποσοστού 43% της σηµαντικότερης ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας
οχηµάτων – ΕΛΒΟ - πέτυχε να ενδυναµώσει την παρουσία του στον τοµέα των αµυντικών προγραµµάτων. Ο συγκε-
κριµένος µάλιστα άξονας δράσης του Οµίλου λειτουργεί παράλληλα αλλά και συµπληρωµατικά µε τις υπόλοιπες ση-
µαντικές δραστηριότητες του, τόσο στον τοµέα κατασκευής ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, όσο και στον µε-
ταλλευτικό / µεταλλουργικό τοµέα.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ – ΕΛΒΟ Α.Β.Ε.

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ (Υπ. Οικονοµικών) 131.473 51,00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 58.083 22,53
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 33.359 12,94
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 19.407 7,53
Ι. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ 15.468 6,00
ΣΥΝΟΛΟ 257.790 100,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΛΒΟ Α.Β.Ε.

ΓΑΛΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΝΤΙΝΟΣ: ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: ΜΕΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ: ΜΕΛΟΣ
ΠΕΡΠΕΡΙ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ: ΜΕΛΟΣ
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ: ΜΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ: ΜΕΛΟΣ

9. Συνδεδεµένες Εταιρίες µε τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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MYTIΛΗΝΑΙΟΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε 

(MYTILINEOS-POWER GENERATION AND SUPPLIES S.A.) - Ποσοστό Συµµετοχής 100% 

Η εταιρεία εδρεύει στον ∆ήµο Αµαρουσίου, οδός Πατρόκλου 5-7.

Σκοπός της εταιρείας είναι:

■ Η κατασκευή και εκµετάλλευση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας, καθώς και η εµπορία εν
γένει ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία εκπονεί µελέτες σκοπι-
µότητας παραγωγικών διαδικασιών, εκµετάλλευσης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας
κάθε είδους (θερµικοί, συµπαραγωγής, υδροηλεκτρικοί, υβριδικοί, αιολικοί κλ.π.), καθώς και µελέτες εµπορικής
εκµετάλλευσης της ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η εταιρεία επενδύει ή συµ-
µετέχει σε επενδύσεις, κατασκευάζει, λειτουργεί και εκµεταλλεύεται σταθµούς και εγκαταστάσεις ηλεκτρικής
ενέργειας και θερµότητας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η εταιρεία παράγει, εισάγει ή ανταλλάσσει ηλεκτρική
ενέργεια και θερµότητα µε σκοπό την εµπορία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

■ Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικά µε τη µελέτη, παραγωγή και εκµετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας.

■ η δηµιουργία θυγατρικών όπου σκοπό έχουν την ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και εκµετάλλευση σταθµών
παραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας

To Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε a 858.000 διαιρεµένο σε 286.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας _ 3
έκαστη.

Η MYTIΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε συµµετέχει µε ποσοστό 85% στην εταιρεία
ΚΡΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 286.000 100,00
ΣΥΝΟΛΟ 286.000 100,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΕΣΥΠΡΗΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΗΤΣΟΒΟΛΕΑΣ: ΜΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΑΣ: ΜΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ: ΜΕΛΟΣ

MYTIΛΗΝΑΙΟΣ – AIOΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε 

(MYTILINEOS-ΗΕLLENIC WIND POWER S.A.) - ποσοστό συµµετοχής 80%

Η εταιρεία εδρεύει στον ∆ήµο Αµαρουσίου, οδός Πατρόκλου 5-7, λειτουργεί ως εταιρεία συµµετοχών. Σκοπός της
είναι η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικά µε τη µελέτη, παραγωγή και εκµετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας µε
βάση το αιολικό δυναµικό, καθώς και η δηµιουργία θυγατρικών όπου σκοπό έχουν την ανάπτυξη, κατασκευή, λει-
τουργία και εκµετάλλευση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε βάση το αιολικό δυναµικό.

To Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε € 900.000 διαιρεµένο σε 900.000 µετοχές.

Ως εταιρεία συµµετοχών, η MYTIΛΗΝΑΙΟΣ – AIOΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε δεν ασκεί δραστηριότητα και ο κύ-
κλος εργασιών της αποτελείται από τις πωλήσεις των επιµέρους θυγατρικών της. 
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Η MYTIΛΗΝΑΙΟΣ – AIOΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε συµµετέχει µε ποσοστό 99% στις εξής εταιρείες επιχειρή-
σεων: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ∆ΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙ∆Ι Α.Ε., ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ∆ΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΗ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε., METKA AIOΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ∆ΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ Α.Ε. και ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥ-
ΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ AIOΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3.333.600 80,00
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε. (ΙΤΑ) 833.400 20,00
ΣΥΝΟΛΟ 4.167.000 100,00

ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ AIOΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΕΣΥΠΡΗΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΗΤΣΟΒΟΛΕΑΣ: ΜΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΑΣ: ΜΕΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ: ΜΕΛΟΣ

9. Συνδεδεµένες Εταιρίες µε τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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10.1. Πλαίσιο Kατάρτισης Oικονοµικών Kαταστάσεων

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Μυτιληναίος Α.Ε. της Οικονοµικής Χρήσης 2005 (ηµεροµηνία µετά-
βασης αποτελεί η 1η Ιανουαρίου 2004) που καλύπτουν περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η ∆εκεµβρίου
2005, έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρµογή
συγκεκριµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριό-
τητάς (going concern) και είναι σύµφωνες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) και
ειδικότερα σύµφωνες µε το ∆.Λ.Π. 34 περί ενδιάµεσων καταστάσεων.

Η IASB έχει εκδώσει µια σειρά από πρότυπα τα οποία αναφέρονται ως «IFRS Stable Platform 2005». Ο Όµιλος εφαρ-
µόζει το IFRS Stable Platform 2005 από τη 1η Ιανουαρίου 2005 το οποίο περιλαµβάνει τα ακόλουθα πρότυπα:

∆.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων
∆.Λ.Π. 2 Αποθέµατα
∆.Λ.Π. 7 Καταστάσεις ταµειακών ροών 
∆.Λ.Π. 8 Καθαρό Κέρδος ή Ζηµιά Χρήσης, Βασικά Λάθη και µεταβολές στις Λογιστικές Μεθόδους
∆.Λ.Π. 10 Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού
∆.Λ.Π. 11 Κατασκευαστικά συµβόλαια
∆.Λ.Π. 12 Φόροι εισοδήµατος
∆.Λ.Π. 14 Πληροφόρηση κατά τοµέα
∆.Λ.Π. 16 Ενσώµατα Πάγια
∆.Λ.Π. 17 Μισθώσεις 
∆.Λ.Π. 18 Έσοδα
∆.Λ.Π. 19 Παροχές σε εργαζοµένους
∆.Λ.Π. 20 Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής υποστήριξης
∆.Λ.Π. 21 Οι επιδράσεις των µεταβολών στις τιµές του συναλλάγµατος
∆.Λ.Π. 23 Κόστος δανεισµού
∆.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών
∆.Λ.Π. 26 Λογιστική απεικόνιση και παρουσίαση των προγραµµάτων αποχώρησης προσωπικού
∆.Λ.Π. 27 Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και λογιστική επενδύσεων σε θυγατρικές
∆.Λ.Π. 28 Λογιστική επενδύσεων σε συγγενείς εταιρίες
∆.Λ.Π. 29 Οι οικονοµικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονοµίες
∆.Λ.Π. 30 Γνωστοποιήσεις µε τις οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών και των οµοίων χρηµατοπιστωτικών

ιδρυµάτων
∆.Λ.Π. 31 Χρηµατοοικονοµική παρουσίαση των δικαιωµάτων σε κοινοπραξίες
∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις και παρουσίαση
∆.Λ.Π. 33 Κέρδη ανά µετοχή
∆.Λ.Π. 34 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις
∆.Λ.Π. 36 Μείωση της αξίας στοιχείων του ενεργητικού
∆.Λ.Π. 37 Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις
∆.Λ.Π. 38 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού
∆.Λ.Π. 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και αποτίµηση
∆.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα

10. Απολογιστικά Οικονοµικά Στοιχεία 
της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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∆.Λ.Π. 41 Γεωργία
∆.Π.Χ.Π. 1 Πρώτη εφαρµογή των ∆.Π.Χ.Π.
∆.Π.Χ.Π. 2 Πληρωµές µε στοιχεία καθαρής θέσης 
∆.Π.Χ.Π. 3 Ενοποίηση επιχειρήσεων
∆.Π.Χ.Π. 4 Ασφαλιστικά συµβόλαια
∆.Π.Χ.Π. 5 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόµενα προς πώληση και ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες

Οι οικονοµικές καταστάσεις καλύπτονται από το ∆ΠΧΠ 1 «Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΠ», γιατί αποτελούν τις πρώτες
οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσονται και δηµοσιοποιούνται πάνω σε αυτή την βάση.

Το ∆ΠΧΠ 1 απαιτεί υποχρεωτική εξαίρεση στην αναδροµική εφαρµογή άλλων ∆ΠΧΠ, ενώ παράλληλα δίδει τη δυνα-
τότητα να εφαρµοστούν προαιρετικά εξαιρέσεις από την εφαρµογή άλλων προτύπων. Ο Όµιλος εφάρµοσε όλες τις
υποχρεωτικές εξαιρέσεις του ∆ΠΧΠ 1 ενώ από τις προαιρετικές εφάρµοσε τις ακόλουθες:

- Προαιρετικές εξαιρέσεις από άλλα ∆ΠΧΠ

■ Eνοποιήσεις Eπιχειρήσεων 

Στα πλαίσια της παραπάνω εξαίρεσης η Εταιρεία δεν επαναϋπολόγισε το κόστος κτήσης των θυγατρικών που είχαν
αποκτηθεί πριν από την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ, ούτε την εύλογη αξία των αποκτηθέντων στοιχείων του
ενεργητικού και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Κατά συνέπεια η υπεραξία που αναγνωρί-
στηκε κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, στηρίχθηκε στην εξαίρεση του ∆ΠΧΠ 1, υπολογίστηκε µε βάση τις προηγού-
µενες λογιστικές αρχές και απεικονίστηκε µε τον ίδιο τρόπο που απεικονιζόταν σύµφωνα µε τις τελευταίες δηµοσι-
ευµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου πριν την µετάβαση στα ∆ΠΧΠ. 

■ Eύλογη Αξία ή Αναπροσαρµογή ως Τεκµαιρόµενο Κόστος 

Ο Όµιλος επέλεξε να επιµετρήσει στοιχείο των ενσώµατων παγίων στην εύλογη αξία του κατά την ηµεροµηνία µετά-
βασης στα ∆ΠΧΠ και να χρησιµοποιήσει αυτήν την εύλογη αξία ως το τεκµαιρόµενο κόστος του κατά την ηµεροµη-
νία εκείνη.

■ Παροχές σε Εργαζόµενους 

Ο Όµιλος δεν επέλεξε την προσεγγιστική µέθοδο του ∆ΛΠ 19 που αφήνει ένα "περιθώριο" για τη µη αναγνώριση κά-
ποιων από τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες µε συνέπεια την σωρευτική αναγνώριση όλων των αναλογιστικών κερ-
δών και ζηµιών.

■ Σωρευµένες ∆ιαφορές Μετατροπής

Κατά την ηµεροµηνία µετάβασης ο Όµιλος επέλεξε να µη συµµορφωθεί µε τις διατάξεις του ∆ΛΠ 21 κάνοντας χρή-
ση της εξαίρεσης του ∆ΠΧΠ 1 µε συνέπεια:

α) οι σωρευµένες διαφορές µετατροπής για όλες τις εκµεταλλεύσεις στο εξωτερικό θεωρούνται ότι είναι µηδενικές
κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ και

β) στο κέρδος ή τη ζηµιά µεταγενέστερης διάθεσης οποιασδήποτε εκµετάλλευσης στο εξωτερικό δεν θα περιλαµβά-
νονται διαφορές µετατροπής που προέκυψαν πριν από την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ και θα περιλαµβάνο-



∂Ù
‹Û

ÈÔ
 ¢

ÂÏ
Ù›
Ô 

2
0

0
5

74

νται µεταγενέστερες διαφορές µετατροπής.

■ Σύνθετα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 

∆εν υπήρχε εφαρµογή στον όµιλο.

■ Περιουσιακά Στοιχεία και Υποχρεώσεις Θυγατρικών, Συγγενών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Κοινού Εν-

διαφέροντος

Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών και συγγενών εταιρειών προκειµένου να ενοποιηθούν, προσαρµόζονται
µε βάση τις διατάξεις των ∆ΠΧΠ και των λογιστικών αρχών του Οµίλου.

Ό Όµιλος δε έχει προβεί σε αναλογική εφαρµογή αυτών των εξαιρέσεων σε άλλα θέµατα.

Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται.

Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ (ή IFRS) απαιτεί τη χρήση εκτιµήσεων και κρίσης κατά
την εφαρµογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σηµαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρµογή των
λογιστικών µεθόδων της εταιρείας έχουν επισηµανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα.

Βασικές Λογιστικές Αρχές

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονοµικές καταστάσεις, είναι συνεπείς µε αυτές που χρησι-
µοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2005 και έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια για
όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται. 

Νέα Λογιστικά Πρότυπα και Ερµηνείες της ∆ΕΕΧΠ

Η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων καθώς και η Επιτροπή Ερµηνειών έχουν ήδη εκδώσει µια σειρά νέων λο-
γιστικών προτύπων και ερµηνειών τα οποία δεν αποτελούν κοµµάτι του «IFRS Stable Platform 2005». Τα ∆ΠΧΠ και οι
∆ΕΕΧΠ είναι υποχρεωτικές για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006. Η εκτίµηση του
Οµίλου σχετικά µε την επίδραση αυτών των νέων προτύπων και ερµηνειών έχει ως εξής:

- ∆ΠΧΠ 6, Εξερεύνηση και Εκτίµηση Ορυκτών Πόρων

Ο όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 6 από την 1/1/2006. 

- ∆ΠΧΠ 7, " Γνωστοποιήσεις Χρηµατοοικονοµικών Μέσων"

Ο όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΠΧΠ 7 από την 1/1/2007. 

- ∆ΕΕΧΠ 3. ∆ικαιώµατα Εκποµπής Αερίων

Από την 1η Ιανουαρίου 2005 ο Όµιλος είναι ενήµερος ως προς την κατανοµή που της αναλογεί σχετικά µε το Εθνικό
Σχέδιο Κατανοµής Εκποµπών CΟ2. Το ∆ΕΕΧΠ 3 θα εφαρµοστεί από τον Όµιλο σε ετήσιες περιόδους που αρχίζουν
από την 1η Ιανουαρίου 2006.

- ∆ΕΕΧΠ 4. Προσδιορισµός εάν µια Απαίτηση περιλαµβάνει Μίσθωση

Το ∆ΕΕΧΠ 4 εφαρµόζεται σε ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2006. Ο Όµιλος δεν έχει απο-
φασίσει να εφαρµόσει το ∆ΕΕΧΠ 4 νωρίτερα. Θα εφαρµόσει το ∆ΕΕΧΠ 4 στις οικονοµικές καταστάσεις του 2006 βά-
σει των µεταβατικών διατάξεων του ∆ΕΕΧΠ 4. Εποµένως, ο Όµιλος θα εφαρµόσει το ∆ΕΕΧΠ 4 µε βάση τα γεγονότα
και τις συνθήκες που ίσχυαν την 1 Ιανουαρίου 2005. Η εφαρµογή του ∆ΕΕΧΠ 4 δεν αναµένεται να αλλάξει τον λογι-
στικό χειρισµό οποιαδήποτε από τις ισχύουσες συµβάσεις του Οµίλου.
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- ∆ΕΕΧΠ 5. ∆ικαιώµατα από Επένδυση σε Ταµείο για Χρηµατοδότηση Παροπλισµού, Ανάπλασης και Περιβαλλοντι-
κής Αποκατάστασης.

∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.

- ∆ΕΕΧΠ 6. Υποχρεώσεις που προκύπτουν από ∆ραστηριότητα σε Ειδικούς Κλάδους – ∆ιαχείριση Ηλεκτρικών και
Ηλεκτρονικών Απορριµµάτων.

∆εν έχει εφαρµογή στον Όµιλο και δεν θα επηρεάσει τις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου.

10.2 Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Α. Γενική Ανασκόπηση

Το 2005 αποτέλεσε για τον Όµιλο Επιχειρήσεων Μυτιληναίος µια πολύ σηµαντική χρονιά καθώς ήταν η πρώτη χρο-
νιά στην οποία ο Όµιλος ενοποίησε για πρώτη φορά την «Αλουµίνιον της Ελλάδος».

Η εξαγορά της Αλουµίνιον της Ελλάδος σηµατοδοτεί µια νέα εποχή για τον Όµιλο. Μια εποχή που θεωρούµε ότι µας
φέρνει πιο κοντά στο στόχο που είχαµε θέσει ώστε να αναδειχθούµε ως ο πιο ανταγωνιστικός Ευρωπαϊκός Όµιλος
της Βαριάς Βιοµηχανίας και να πρωταγωνιστήσουµε στις εξελίξεις των αγορών που δραστηριοποιούµαστε.

Η σύνδεση µας µε την Αλουµίνιον της Ελλάδος, είναι ένα σηµαντικό βήµα. Μια επιχειρηµατική πρωτοβουλία που
ενισχύει το παρόν µας και προοιωνίζει ένα ακόµη πιο λαµπρό και µε σηµαντικές προοπτικές µέλλον. 

Συνδεόµενοι µε την Αλουµίνιον της Ελλάδος αξιοποιούµε την τεχνογνωσία, την εµπειρία, τις δοµές, αλλά και τις δια-
δικασίες που η εταιρεία έχει αναπτύξει ως αποτέλεσµα της πολύχρονης λειτουργίας της, ώστε να ενισχύσουµε τη
θέση µας στο σύγχρονο επιχειρηµατικό χάρτη. Παράλληλα, αποκτούµε τη δυνατότητα να συνεργαστούµε στενά µε
την κορυφαία εταιρεία του κλάδου, την καναδική ALCAN και να ισχυροποιήσουµε ακόµη περισσότερο τη δραστηριό-
τητά µας, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνουµε και σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας. 

Η εξαγορά της Αλουµίνιον της Ελλάδος, συνδυάστηκε µε δυναµική δραστηριότητα και στον τοµέα της Ενέργειας,
όπου επιδιώξαµε να αξιοποιήσουµε στο έπακρο τις ευκαιρίες που δηµιουργεί η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρι-
κής ενέργειας και φυσικού αερίου. Αποτέλεσµα του στρατηγικού µας σχεδιασµού είναι η εξασφάλιση των αδειών
παραγωγής που λάβαµε από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας για τη δηµιουργία Σταθµού Παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, ισχύος 412MW που θα λειτουργεί µε φυσικό αέριο. Η άδεια αυτή έρχεται να
προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα άδεια στο Βόλο για τη δηµιουργία Σταθµού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
ισχύος 400MW.

Ταυτόχρονα, στο 2005 ολοκληρώθηκαν, οι εργασίες ανέγερσης του πρώτου αιολικού πάρκου - εκ των 7 που έχουµε
λάβει άδεια - στη θέση Κορυφή Σιδηροκάστρου, ισχύος 17MW.

Η θετική πορεία, αλλά και η επιτυχία του στρατηγικού µας σχεδιασµού αποτυπώθηκε µε ενάργεια και στα οικονοµι-
κά µας αποτελέσµατα για το 2005. Το 2005 αποτέλεσε µια πολύ καλή χρονιά για τον Όµιλο, ο οποίος σηµείωσε αύ-
ξηση Πωλήσεων κατά 140%, αύξηση στα αποτελέσµατα προ φόρων τόκων και χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων
κατά 275% και αύξηση στα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας κατά 515% σε σχέση µε το
2004. Η παραπάνω αύξηση των µεγεθών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πρώτη ενοποίηση των µεγεθών της
«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Β.Ε.Α.Ε.» αλλά και στην εντυπωσιακή αύξηση των µεγεθών της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ κα-
θώς και στα αποτελέσµατα του «συµβολαίου πώλησης Αλούµινας» που ο Όµιλος απέκτησε από την Καναδική ALCAN
µαζί µε την εξαγορά της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Β.Ε.Α.Ε.».

Τέλος, τόσο η σηµαντική αποδοτικότητα του Οµίλου για το 2005, όσο και οι θετικές διαφαινόµενες προοπτικές για
την ερχόµενη χρονιά του 2006 αποτυπώθηκαν και στην τιµή της µετοχής η οποία παρουσίασε εντυπωσιακή άνοδο.
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Β. Προοπτικές για τη Νέα Χρονιά

Τα θετικά δεδοµένα και οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης, επέκτασης και διεύρυνσης των δράσεών µας θα χαρα-
κτηρίσουν και τη νέα χρονιά.

Ειδικότερα, το 2006 αναµένουµε σηµαντικές εξελίξεις σε όλους τους τοµείς δραστηριότητάς µας : 

● Στη Μεταλλουργία: Με γνώµονα τις υψηλές τιµές των µετάλλων στη διεθνή αγορά, τη διατήρηση των θετικών
τάσεων αλλά και την υλοποίηση των προγραµµάτων περικοπής δαπανών που έχει τεθεί σε εφαρµογή, αναµένου-
µε σηµαντική αύξηση των µεγεθών µας. Παράλληλα, έχουµε κινηθεί µέσω της χρήσης εργαλείων αντιστάθµισης
προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης των υψηλών αυτών τιµών για ένα σηµαντικό µέρος της παραγωγής του
Αλουµινίου. 

● Στην Ενέργεια: Την εδραίωση της θέσης του Οµίλου ως τον πλέον εξειδικευµένο κατασκευαστή ενεργειακών έρ-
γων στην Ελλάδα παράλληλα µε τη διαδικασία διερεύνησης διεθνών στρατηγικών συµµαχιών, και την είσοδο
στην παραγωγή και εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας στην υπό διαµόρφωση απελευθερωµένη αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας.

● Στις κατασκευές: Την συνέχιση της σηµαντικής πορείας µε τα έργα της κατασκευής του σταθµού συµπαραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας και ατµού (Cogeneration Plant), του άρµατος στο εργοστάσιο του Βόλου, αλλά και της
ολοκλήρωσης του έργου της αντικατάστασης των φίλτρων στο σταθµό του Αγ. ∆ηµητρίου. Παράλληλα, θα συνε-
χιστεί η διερεύνηση για πιθανή στρατηγική συµµαχία µε απώτερο στόχο τη διεθνή επέκταση.

● Στην Άµυνα: Την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των θυγατρικών ΕΛΒΟ Α.Β.Ε. και ΜΕΤΚΑ Α.Ε. και την
ενίσχυση της θέσης του Οµίλου στην παραγωγή τροχοφόρων και ερπυστριοφόρων στην Ελλάδα και την ευρύτε-
ρη περιοχή.

Τα παραπάνω εντάσσονται στο πλαίσιο του βασικού µας στόχου και της κατεύθυνσής µας για συνεχή καλλιέργεια και
ανάπτυξη των συνεργιών µεταξύ των τριών διαφορετικών τοµέων της δραστηριότητας µας. 

Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ο Όµιλος Μυτιληναίος το 2005 µέσω των στρατηγικών του επιλογών ενίσχυσε τη δυναµι-
κή του, προώθησε την παρουσία του στον τοµέα της Μεταλλουργίας και διεύρυνε τη δραστηριότητά του στους το-
µείς της Άµυνας και της Ενέργειας. 

Εργαζόµενοι, µε αποτελεσµατικότητα θα εξακολουθήσουµε να προωθούµε και το 2006 το στόχο µας να καταστή-
σουµε την ευρωπαϊκή αγορά της βαριάς βιοµηχανίας συνώνυµη µε την επωνυµία µας. 

Γ. Παράγοντες ∆ηµιουργίας Αξίας κι Μέτρησης Επιδόσεων

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

(1) Του τοµέα της Μεταλλουργίας & Μεταλλείων, όπου εντάσσονται το Αλουµίνιον της Ελλάδος, η θυγατρική του
∆ελφοί ∆ίστοµον καθώς και η δραστηριότητα των βασικών µετάλλων της µητρικής εταιρείας. Ο τοµέας αυτός
αποτέλεσε για το 2005 το 54% του κύκλου εργασιών του Οµίλου ενώ συνεισέφερε και το 43% των λειτουργικών
κερδών (EBITDA). Ο τοµέας αυτός αναµένεται και στο 2006 να αποτελέσει το σηµαντικότερο µέρος των αποτε-
λεσµάτων του Οµίλου.

(2) Ξεχωριστά παρακολουθείται το συµβόλαιο της αλούµινας που αποκτήθηκε µαζί µε την Αλουµίνιον της Ελλάδος
από την ALCAN. To 2005 το εν λόγω συµβόλαιο αποτέλεσε το 16% του Κύκλου εργασιών αλλά και το 24% της λει-
τουργικής κερδοφορίας (EBITDA). Για την επερχόµενη χρονιά το εν λόγω συµβόλαιο αναµένεται να αποφέρει ακό-
µα καλύτερα αποτελέσµατα στον Όµιλο κυρίως λόγω των σηµαντικών τιµών της Αλούµινας στη διεθνή αγορά.

(3) O τοµέας των έργων που ανήκει στη θυγατρική ΜΕΤΚΑ και τις θυγατρικές της εταιρείες αποτελεί ακόµα ένα ση-
µαντικό τοµέα δραστηριότητας για τον Όµιλο. Ο τοµέας αυτός κατά το 2005 αποτέλεσε το 30% του κύκλου ερ-
γασιών καθώς και το 33% της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA), ενώ η συµβολή του στα αποτελέσµατα του
2006 αναµένεται εξίσου σηµαντική.

(4) Ο τέταρτος και τελευταίος τοµέας δραστηριότητας είναι αυτός των αµυντικών συστηµάτων στον οποίο ο Όµιλος
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δραστηριοποιείται µέσω της συγγενούς εταιρείας ΕΛΒΟ. Ο κύκλος εργασιών αυτού του τοµέα δεν εµφανίζεται
στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου καθώς δεν γίνεται πλήρης ενοποίηση της ΕΛΒΟ, αφού δεν στοιχειοθε-
τείται «έλεγχος» από τον Όµιλο, όπως αυτός ορίζεται από τα ισχύοντα ∆ΠΧΠ. Το 2005 ήταν µια δύσκολη χρονιά
για τον τοµέα αυτό λόγω καθυστερήσεων σε νέες αναθέσεις. Παρά το γεγονός αυτό, το έτος έκλεισε µε θετικά
αποτελέσµατα (€ 4 εκ. κέρδη προ φόρων) ενώ και το 2006 αναµένεται να είναι µια επίσης δύσκολη χρονιά στην
οποία ωστόσο περιµένουµε ανάλογα θετικά αποτελέσµατα. 

Ο Όµιλος έχει την πολιτική να αξιολογεί τα αποτελέσµατα και την απόδοση του σε µηνιαία βάση εντοπίζοντας έγκαι-
ρα και αποτελεσµατικά αποκλίσεις από τους στόχους και λαµβάνοντας αντίστοιχα διορθωτικά µέτρα. Ο όµιλος µε-
τράει την αποδοτικότητα του κάνοντας χρήση χρηµατοοικονοµικών δεικτών απόδοσης που χρησιµοποιούνται διε-
θνώς:

- ROCE (Return on Capital Employed) – «Αποδοτικότητα συνολικών απασχολούµενων κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαι-
ρεί 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 της εταιρείας.

- EVA (Economic Value Added) – «Προστιθέµενη οικονοµική αξία»: Το µέγεθος αυτό υπολογίζεται πολλαπλασιά-
ζοντας τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια µε τη διαφορά (ROCE – Κόστος Κεφαλαίου) και αποτελεί το ποσό
κατά το οποίο αυξάνει η οικονοµική αξία της εταιρείας. Ο όµιλος για να υπολογίσει το κόστος κεφαλαίου χρησι-
µοποιεί τον τύπο του WACC – «Μεσοσταθµικό κόστος κεφαλαίου». 

Οι παραπάνω δείκτες για το 2005 και σε σύγκριση µε το 2004 κινήθηκαν ως εξής:

31/12/2005 31/12/2004

ROCE 15% 9%
ROE 17% 8%
EVA (σε εκατ.ευρώ) 55 1

∆. Εταιρική ∆ιακυβέρνηση

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, όπως αυτές οροθετούνται από την ισχύουσα ελ-
ληνική νοµοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές. Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση ως σύνολο κανόνων, αρχών και µηχανισµών
ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώνεται και διοικείται η εταιρεία, στόχο έχει την διαφάνεια προς το επενδυτικό κοι-
νό, καθώς επίσης τη διασφάλιση των συµφερόντων των µετόχων της και όλων όσοι συνδέονται µε τη λειτουργία της.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. είναι ο θεµατοφύλακας των Αρχών Εταιρικής ∆ιακυβερνήσεως του
Οµίλου. Σήµερα απαρτίζεται από 3 εκτελεστικά και 4 µη εκτελεστικά µέλη. Από τα µη εκτελεστικά µέλη τα 3 πληρούν
τις προϋποθέσεις που, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 για την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, αποκαλούνται
«ανεξάρτητα». 

Η Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) αποτελείται από µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και έχει
ως αποστολή την αντικειµενική διεξαγωγή εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων και την αποτελεσµατική επικοινωνία
µεταξύ ελεγκτικών οργάνων και ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στις αρµοδιότητές της περιλαµβάνονται η εξασφάλιση της
συµµόρφωσης µε τους κανόνες της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, καθώς επίσης η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του
Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και η εποπτεία των εργασιών της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας.

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Η ∆ιεύθυνση
Εσωτερικού Ελέγχου της Μυτιληναίος Α.Ε. αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική µονάδα η οποία αναφέρεται στο ∆ιοι-
κητικό Συµβούλιο της εταιρείας. Στις αρµοδιότητές της περιλαµβάνονται η αξιολόγηση και βελτίωση των συστηµά-
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των διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης η εξακρίβωση της συµµόρφωσης µε τις θεσµοθε-
τηµένες πολιτικές και διαδικασίες όπως αυτές οροθετούνται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της εταιρείας,
την ισχύουσα νοµοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις.

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ διαθέτει από 17/09/2001 υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου επικεφα-
λής της οποίας είναι η κ. Νικολάου Θωµαίς µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.

Ε. Μερισµατική Πολιτική

Σχετικά µε τη διανοµή µερίσµατος, η διοίκηση της εταιρείας, λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ άλλων την αποδοτικότητα
του Οµίλου, τις προοπτικές και τα επενδυτικά πλάνα προτείνει τη διανοµή µερίσµατος ίσου µε € 0,4/µετοχή έναντι
0,2€/ µετοχή το 2004.

Ευάγγελος Μυτιληναίος
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

10.3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Προς τους Μετόχους της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ, της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2005. Η ευθύνη της σύνταξης των οικονο-
µικών καταστάσεων βαρύνει τη διοίκηση της εταιρείας. Η δική µας ευθύνη περιορίζεται στη διαµόρφωση και τη δια-
τύπωση γνώµης επί των οικονοµικών καταστάσεων, εδραιωµένης στο διενεργηθέντα έλεγχο.

Ο έλεγχός µας διενεργήθηκε σύµφωνα µε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρµονισµένα µε τα ∆ιεθνή
Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασµό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο
που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδεις ανακρί-
βειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαµβάνει την εξέταση, σε δειγµατοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που
να στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης
περιλαµβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιµήσεων της διοίκησης της εται-
ρείας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδοµένων στις οικονοµικές καταστάσεις καθώς και την αξιολόγηση της
συνέπειας της Εκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις οικονοµικές καταστάσεις. Πιστεύουµε ότι ο έλεγχος που
διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαµόρφωση της Έκθεσης µας.

Κατά τη γνώµη µας, οι προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση
της εταιρείας και την ενοποιηµένη οικονοµική θέση του Οµίλου (του οποίου η εταιρεία τυγχάνει µητρική), κατά την
31 ∆εκεµβρίου 2005, και τα αποτελέσµατα των εργασιών της και του Οµίλου, καθώς και τις µεταβολές των ιδίων κε-
φαλαίων και τις ταµειακές ροές της εταιρείας και του Οµίλου, της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, σύµφω-
να µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόµενο της Έκθε-
σης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι συνεπές µε τις προαναφερόµενες οικονοµικές καταστάσεις.

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2006
Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής
Βασίλης Καζάς
Α.Μ. ΣΟΕΛ 13281
Βασιλέως Κωνσταντίνου 44
116 35 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 127
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10.4 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σε Ενοποιηµένη και Μητρική Βάση

10.4.1 Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων

ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

01/01 - 01/01 - 01/01 - 01/01 - 
31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Πωλήσεις 746,628,488 311,217,936 164,100,541 148,659,438

Κόστος Πωληθέντων 6.23 (583,021,347) (247,927,672) (151,608,961) (126,891,286)
Μικτό Κέρδος 163,607,142 63,290,264 12,491,581 21,768,152

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 6.25 30,869,915 12,754,789 8,757,430 9,680,345
Έξοδα διάθεσης 6.24 (9,438,005) (10,537,543) (5,093,238) (2,872,236)
Έξοδα διοίκησης 6.24 (23,827,061) (14,312,957) (6,070,959) (5,343,982)
Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 6.25 (23,103,470) (15,999,241) (10,623,649) (13,321,497)
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών 

και επενδυτικών Αποτελεσµάτων 138,108,521 35,195,313 (538,836) 9,910,782

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 6.26 5,626,559 1,869,234 2,648,657 1,910,641
Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 6.26 (15,305,158) (9,977,926) (8,912,432) (7,770,222)
Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 6.27 27,990,907 (1,218,581) 52,502,987 2,995,206
Κέρδος Από Απόκτηση Εταιρείας 6.28 137,465,657 119,107 - -
Κέρδη/ Ζηµιές από συγγενείς επιχειρήσεις 6.4 804,213 3,314,619 - -
Κέρδη προ φόρων 294,690,699 29,301,766 45,700,376 7,046,407

Φόρος εισοδήµατος 6.29 (38,490,718) (9,094,958) (865,461) (1,403,148)
Κέρδη µετά από φόρους 256,199,982 20,206,808 44,834,915 5,643,259

Κατανεµηµένα σε :
Μετόχους της µητρικής 211,539,021 12,040,208 44,834,915 5,643,259
∆ικαιώµατα µειοψηφίας 44,660,960 8,166,600 - -
Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή 6.30 5.22 0.30 1.11 0.14
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών Αποτελεσµάτων και Αποσβέσεων 158,419,018 42,235,655 (217,530) 11,404,642
Αποτελέσµατα Προ Φόρων Χρηµατοδοτικών 
και επενδυτικών Αποτελεσµάτων 138,108,521 35,195,313 (538,836) 11,094,914
Κέρδη Προ φόρων 294,690,699 29,301,766 45,700,376 7,046,407
Κέρδη µετά από Φόρους 256,199,982 20,206,808 44,834,915 5,643,259

10. Απολογιστικά Οικονοµικά Στοιχεία της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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10.4.2 Ισολογισµός

ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού Σηµείωση

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 6.1 431,003,395 100,919,903 11,681,984 11,950,422
Υπεραξία Επιχείρησης 6.2 102,273,669 123,814,570 - -
Άύλα περιουσιακά στοιχεία 6.3 14,477,282 10,145,203 - -
Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις - - 218,175,243 215,202,845
Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 6.4 31,861,403 35,272,639 17,211,381 19,214,724
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 6.5 9,107,480 8,764,735 6,370,631 7,303,756
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 6.6 42,118,108 36,831 36,831 36,831
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 6.7 2,725,958 3,578,525 143,965 134,829

633,567,296 282,532,406 253,620,034 253,843,408

Κυκλοφοριακά Περιουσικά Στοιχεία

Αποθέµατα 6.8 154,347,805 51,632,457 666,445 1,152,757
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 6.9 219,846,301 171,891,920 100,555,240 55,287,233
Λοιπές Απαιτήσεις 6.10 92,592,893 19,532,170 20,801,715 16,307,814
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού 6.11 5,836,146 5,017,355 3,955,036 162,733
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 6.13 6,519,348 21,828,799 3,598,807 13,548,551
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 6.14 62,729,359 11,516,226 687,066 1,854,201

541,871,852 281,418,927 130,264,309 88,313,288

Σύνολο Ενεργητικού 1,175,439,148 563,951,333 383,884,343 342,156,696

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 6.15 24,312,204 24,312,204 24,312,204 24,312,204
Υπερ Το Άρτιο 6.15 187,520,764 178,745,665 183,906,926 183,906,926
Αποθεµατικά εύλογης αξίας 6.15 15,167,654 - - -
Λοιπά αποθεµατικά 6.15 18,894 (27,491) 783,427 737,043
Αποθεµατικά Μετατροπής Ισολογισµού 6.15 (3,266,881) (1,596,271) - -
Αποτελέσµατα Εις Νέον 165,687,205 (27,459,300) 27,246,309 (9,394,422)
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικής 389,439,840 173,974,807 236,248,866 199,561,751

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 318,394,032 63,809,946 - -
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 707,833,872 237,784,753 236,248,866 199,561,751

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 6.16 52,139,169 46,969,656 41,973,764 46,969,656
Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 6.12 2,766,257 8,183,653 2,766,257 8,183,653
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 6.5 38,178,269 48,567,601 16,977,385 32,188,835
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 6.17 32,485,516 2,416,088 389,373 414,271
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 6.18 28,534,975 25,832,541 - -
Προβλέψεις 6.19 11,895,325 - - -
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων 165,999,511 131,969,540 62,106,780 87,756,415

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.20 142,860,325 95,673,966 5,556,853 6,366,493
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 6.21 47,987,168 13,807,968 12,936,898 3,136,320
Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 6.16 51,493,894 46,242,013 30,581,917 12,209,297
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες
στην Επόµενη Χρήση 6.16 24,683,954 21,238,281 24,683,954 21,238,281
Υποχρεώσεις σε Θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου 6.22 - - 8,325,740 -
Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία 6.12 2,722,720 7,322,275 2,157,990 7,322,275
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 6.22 31,629,015 9,861,927 1,285,345 4,565,864
Βραχυπρόθεσµες Προβλέψεις 6.19 228,689 50,610 - -
Σύνολο Βραχυπροθέσµων Υποχρεώσεων 301,605,765 194,197,040 85,528,698 54,838,531

Σύνολο Υποχρεώσεων 467,605,277 326,166,580 147,635,478 142,594,946

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 1,175,439,148 563,951,333 383,884,343 342,156,696
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10.4.3 Κατάσταση Ταµειακών Ροών

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ποσά σε € Σηµειώσεις 2005 2004 2005 2004
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 6.31 129,921,884 9,398,947 (48,828,790) 10,285,567

Καταβληθέντες τόκοι (14,843,811) (9,311,828) (8,912,432) (7,159,894)

Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος (53,658,226) (7,913,868) (8,623,722) (507,165)

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 61,419,847 (7,826,749) (66,364,944) 2,618,508

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων παγίων (81,704,208) (19,005,160) (52,868) (8,900,595)

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (2,936,993) (23,619) - -

Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 557,905 137,094 - -

Μερίσµατα εισπραχθέντα 176,423 272,057 17,312,349 5,512,728

∆άνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεµένα µέρη - - - -

Αγορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

διαθέσιµων προς πώληση (17,710,481) (4,032,870) - (2,235,000)

Αγορά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (8,123,029) (3,155,052) (5,678,640) 1,188,182

∆ιακανονισµός Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων 72,157,333 - - -

Αγορά συγγενών επιχειρήσεων (817,080) - - -

Αγορά θυγατρικών (µείον χρηµατικών διαθεσίµων θυγατρικής) 6.28 43,188,347 - (67,523,355) -

Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

διαθέσιµων προς πώληση 4,557,439 935,595 285,276 935,595

Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 25,085,542 4,638,126 118,202,142 -

Τόκοι που εισπράχθηκαν 5,796,473 2,450,103 2,648,657 1,910,158

Εισπράξεις από αποπληρωµές δανείων συνδεδεµένων µερών - - - -

Εισπράξεις Επιχορηγήσεων 185,282 - - -

Λοιπά (271,848) (15,357) - -

Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 40,141,105 (17,799,082) 65,193,562 (1,588,933)

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Έκδοση κοινών µετοχών 801,823 - - -

Πώληση / (Αγορά ) Ιδίων Μετοχών 8,775,098 - - -

Επιστροφή Μετοχικού Κεφαλαίου θυγατρικής 

στους Μετόχους της Μειοψηφίας (34,436,799) - - -

Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της µητρικής (22,881,869) (7,020,061) (8,104,068) (4,088,569)

∆άνεια αναληφθέντα 15,200,000 26,571 8,304,268 -

Αποπληρωµή δανεισµού (27,014,247) (10,414,059) (22,014,247) (10,414,059)

Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων (30,177) (27,572) - -

Καθαρές Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (59,586,171) (17,435,121) (21,814,046) (14,502,628)

Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 41,974,780 (43,060,952) (22,985,428) (13,473,054)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου (54,653,748) (12,902,983) (31,593,378) (18,120,324)

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου (12,678,968) (55,963,935) (54,578,806) (31,593,378)

Υπόλοιπο Αλληλόχρεων Λογαιασµών Τραπεζών (75,408,326) (67,480,161) (55,265,871) (33,447,578)

Υπόλοιπο ∆ιαθεσίµων 62,729,358 11,516,226 687,066 1,854,201

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα Και Ισοδύναµα ∆ιαθεσίµων (12,678,968) (55,963,935) (54,578,806) (31,593,378)
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10.5 Οικονοµικές Πληροφορίες κατά Τοµέα

Πρωτεύων Τοµέας Πληροφόρησης – Επιχειρηµατικοί Τοµείς

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

Τα αποτελέσµατα του Οµίλου ανά τοµέα αναλύονται ως εξής:

01/01-31/12/05 Μεταλλουργία Κατασκευές Παραγωγή και Λοιπά Σύνολο
Εµπορεία 

ποσά σε € Ενέργειας
Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα 705,898,791 232,503,394 - - 938,402,186

Εσωτερικές πωλήσεις (191,658,666) (115,031) - - (191,773,697)

Καθαρές πωλήσεις 514,240,125 232,388,363 - - 746,628,488

Λειτουργικά κέρδη 92,494,792 46,807,085 (1,176,721) (16,634) 138,108,521

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα 32,799,903 (13,381,173) (189,107) (917,315) 18,312,309

Μερίδιο αποτελεσµάτων συγγενών επιχειρήσεων - - - 804,213 804,213

Κέρδος από απόκτηση εταιρείας - - - 137,465,657 137,465,657

Κέρδη προ φόρων 125,294,695 33,425,912 (1,365,828) 137,335,921 294,690,700

Φόρος εισοδήµατος (24,445,519) (14,029,332) (6,601) (9,266) (38,490,718)

Καθαρό κέρδος 100,849,175 19,396,580 (1,372,428) 137,326,655 256,199,982

Αποσβέσεις τοµέα 15,288,268 5,020,636 1,592 - 20,310,496

EBITDA 107,783,060 51,827,721 (1,175,129) (16,634) 158,419,018

01/01-31/12/04 Μεταλλουργία Κατασκευές Παραγωγή και Λοιπά Σύνολο
Εµπορεία 

ποσά σε € Ενέργειας
Συνολικές µεικτές πωλήσεις ανά τοµέα 194,598,784 182,988,782 - - 377,587,566

Εσωτερικές πωλήσεις (65,103,221) (1,266,409) - - (66,369,630)

Καθαρές πωλήσεις 129,495,563 181,722,373 - - 311,217,936

Λειτουργικά κέρδη 7,295,007 28,235,717 (335,411) - 35,195,313

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα (8,931,752) (294,379) (171) (100,971) (9,327,272)

Μερίδιο αποτελεσµάτων συγγενών επιχειρήσεων - - - 3,314,619 3,314,619

Κέρδος από απόκτηση εταιρείας - 119,107 - - 119,107

Κέρδη προ φόρων 3,461,494 28,262,002 (354,248) (116,003) 29,301,766

Φόρος εισοδήµατος (1,403,147) (7,669,214) (11,839) (10,757) (9,094,958)

Καθαρό κέρδος 2,058,347 20,592,788 (366,087) (126,760) 20,206,808

Αποσβέσεις τοµέα 2,253,276 4,786,633 433 - 7,040,342

EBITDA 9,548,283 33,022,350 (334,978) - 42,235,655

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

01/01-31/12/05 Μεταλλουργία Κατασκευές Παραγωγή και Λοιπά Σύνολο
Εµπορεία 

ποσά σε € Ενέργειας
Ενεργητικό Τοµέα 831,624,175 248,232,024 14,308,614 9,064,300 1,103,229,113

Μη κατανεµηµένα στοιχεία Ενεργητικού - - - - 72,210,034

Ενοποιηµένο Ενεργητικό - - - - 1,175,439,148

Υποχρεώσεις Τοµέα 266,568,069 165,976,113 14,893,912 4,048,729 451,486,822

Μη κατανεµηµένα στοιχεία Υποχρεώσεων - - - - 16,118,455

Ενοποιηµένες Υποχρεώσεις - - - - 467,605,277
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01/01-31/12/04 Μεταλλουργία Κατασκευές Παραγωγή και Λοιπά Σύνολο
Εµπορεία 

ποσά σε € Ενέργειας
Ενεργητικό Τοµέα 122,374,430 379,394,544 1,670,665 38,682,895 542,122,534

Μη κατανεµηµένα στοιχεία Ενεργητικού - - - - 21,828,799

Ενοποιηµένο Ενεργητικό 122,374,430 379,394,544 1,670,665 38,682,895 563,951,333

Υποχρεώσεις Τοµέα 194,077,485 111,314,651 404,039 3,739,588 309,535,763

Μη κατανεµηµένα στοιχεία Υποχρεώσεων - - - - 16,630,817

Ενοποιηµένες Υποχρεώσεις - - - - 326,166,580

∆ευτερεύων Τοµέας Πληροφόρησης - Γεωγραφικοί Τοµείς

Η έδρα του Οµίλου και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής του είναι η Ελλάδα. Οι περιοχές δραστηριοποίησης της εται-
ρείας είναι η Ελλάδα χώρες της Ευρωζώνης και τρίτες χώρες. 

Οι πωλήσεις του Οµίλου ανά γεωγραφικό τοµέα αναλύονται ως εξής:

ποσά σε € 01/01-31/12/05 01/01-31/12/04

Ελλάδα 423,545,577 234,673,815
Eυρωζώνη 135,298,796 39,066,562
Άλλες χώρες 187,784,117 37,477,560
Σύνολο 746,628,488.97 311,217,936

Στη συνέχεια αναλύονται οι πωλήσεις ανά είδος

Β. Πωλήσεις Οµίλου ανά Κατηγορία

ποσά σε € 01/01-31/12/05 01/01-31/12/04

Πωλήσεις εµπορευµάτων 207,846,118 102,855,155
Πωλήσεις προϊόντων 298,345,358 16,519,145
Πωλήσεις λοιπών αποθεµάτων 2,485,449 0
Έσοδα από υπηρεσίες 21,495,706 19,926,694
Υπεργολαβίες 0 0
Έσοδα πώλησης Οικοδοµών 1,732,529 0
Κατασκευαστικά συµβόλαια 213,990,133 170,563,769
Λοιπά (παρακαλώ διευκρινήστε) 733,196 1,353,173
Σύνολο 746,628,489 311,217,936

10. Απολογιστικά Οικονοµικά Στοιχεία της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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10.6 Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες

10.6.1 Υπεραξία Επιχείρησης

Η υπεραξία αναλύεται ως ακολούθως:
ποσά σε € Υπεραξία

Μικτή Λογιστική αξία 123,814,570
Συσσωρευµένη απόσβεση και µείωση αξίας 0
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2004 123,814,570

Μικτή Λογιστική αξία 123,814,570
Συσσωρευµένη απόσβεση και µείωση αξίας 0
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2005 123,814,570

Μικτή Λογιστική αξία 102,273,669
Συσσωρευµένη ζηµία από µείωση αξίας 0
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005 102,273,669

Υπεραξία

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2004 123,814,569.9

Προσθήκες 0.0
Πωλήσεις - Μειώσεις 0.0
Αποµειώσεις 0.0
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2004 123,814,569.9

Προσθήκες 1,311,644.6
Πωλήσεις - Μειώσεις (22,852,545)
Αποµειώσεις 0.0
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005 102,273,669.5

Η κατανοµή της υπεραξίας έχει ως εξής:

ποσά σε € Αναγνωριζόµενη Υπεραξία 31/12/2005

METKA Α.Ε. 100,962,024
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Της ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΒΕΑΕ 106,678
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 460,813
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 744,154
ΣΥΝΟΛΟ 102,273,669

Ο Όµιλος ετήσια εξετάζει την υπεραξία για τυχόν µείωση της αξίας της. Για την ΜΕΤΚΑ Α.Ε. και το ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Της
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΒΕΑΕ η ανακτήσιµη αξία της υπεραξίας προσδιορίστηκε µε βάση την εύλογη (χρηµατιστηριακή αξία µειω-
µένη κατά τα έξοδα πώλησης). 

Για την υπεραξία των ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ και την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ &
ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ για το προσδιορισµό της ανακτήσιµης αξίας χρησιµοποιήθηκε η αξία χρήσης. 

ποσά σε εκατ.€ Αξία Κτήσης Ανακτήσιµη Αξία ∆ιαφορά

ΜΕΤΚΑ 125,5 239,9 114,4
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Της ΕΛΛΑ∆ΟΣ 69,8 288,8 219,1

Η αξία χρήσης υπολογίστηκε µε βάση εκτιµήσεις της διοίκησης που επιβεβαιώνονται από έκθεση αποτίµησης ανε-
ξάρτητού εκτιµητή. Ο προσδιορισµός της αξίας χρήσης βασίστηκε στη µέθοδο των προεξοφληµένων ταµιακών ροών
για χρονική περίοδο 20 ετών.

Οι αξίες χρήσεις που προσδιορίστηκαν καθώς και οι διαφορές τους από την αξία κτήσης παρουσιάζονται στον παρα-
κάτω πίνακα:
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ποσά σε εκατ.€ Αξία Κτήσης Ανακτήσιµη Αξία ∆ιαφορά

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 3,3 3,6 0,3
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 0,8 1 0,2

10.6.2 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία

Ο ΟΜΙΛΟΣ
ποσά σε € Software ∆ικαιώµατα Σύνολο

Μικτή Λογιστική αξία 128,422.2 261,282.7 389,704.8
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας (107,322.4) - (107,322.4)
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2004 21,099.8 261,282.7 282,382.4

Μικτή Λογιστική αξία 164,811.2 10,114,731.1 10,279,542.3
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας (134,339.0) - (134,339.0)
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2004 30,472.2 10,114,731.1 10,145,203.3

Μικτή Λογιστική αξία 6,329,372.0 63,803,841.6 70,133,213.5
Συσσωρευµένη απόσβεση και αποµείωση αξίας (5,369,649.1) (50,286,282.2) (55,655,931.3)
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005 959,722.9 13,517,559.4 14,477,282.3

Ο ΟΜΙΛΟΣ
ποσά σε € Software ∆ικαιώµατα Σύνολο

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2004 21,099.8 261,282.7 282,382.4

Προσθήκες 36,389.0 9,980,000.0 10,016,389.0
Πωλήσεις - Μειώσεις - - -
Αποσβέσεις (27,016.6) - (27,016.6)
Μεταφορές - - -
Καθαρές συναλλαγµατικές ∆ιαφορές - (126,551.6) (126,551.6)
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2004 30,472.2 10,114,731.1 10,145,203.3

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών 947,143.0 4,158,450.2 5,105,593.2
Προσθήκες 3,976.1 - 3,976.1
Πωλήσεις - Μειώσεις - - -
Αποσβέσεις (11,637.6) (811,036.0) (822,673.6)
Μεταφορές (10,230.7) - (10,230.7)
Καθαρές συναλλαγµατικές ∆ιαφορές - 55,414.0 55,414.0
Λογιστική αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2005 959,722.9 13,517,559.4 14,477,282.3

Η εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., στις 31/12/2005 και 31/12/2004 δεν διατηρούσε άυλα περιουσιακά στοιχεία.

10.6.3 Επενδύσεις σε Συνδεδεµένες Επιχειρήσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ
ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004

Αρχή περιόδου (01/01/2005) 35,272,639 29,958,019
Μερίδιο κέρδους/ ζηµιάς (µετά φορολογίας και δικαιωµάτων µειοψηφίας) (1,411,236) 3,314,620
Προσθήκες - 2,000,000
Πωλήσεις/ διαγραφές (2,000,000) -
Λοιπές µεταβολές ιδίων κεφαλαίων - -
Υπόλοιπο λήξεως 31,861,403 35,272,639

Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 περιλαµβάνουν υπεραξία ποσού
€11.903.243 η οποία προέρχεται από την εταιρεία ΕΛΒΟ Α.Β.Ε.

10. Απολογιστικά Οικονοµικά Στοιχεία της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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10.6.4 Αναβαλλόµενος Φόρος

Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές φορολο-
γικές διαφορές έχουν ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004

Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 1.144.221 8.472 3.789.250 (1.932.543) 1.113.419 - 3.752.471 (1.932.543)

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 909.207 30.072.187 24.048 (15.018.102) - 1.390.640 1.261 (1.564.966)

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 33.545 434.759 - - - 434.759 - -

Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις - - - - - - - -

Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Αποθέµατα - - - - - - - -

Κατασκευαστικά Συµβόλαια 7.847.596 7.443.174 4.245.025 (4.199.290) - - - -

Απαιτήσεις 3.824.668 1.048 548.245 - 3.824.194 - - -

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση - 114.315 - - - 114.315 - -

Χρηµ/κα στοιχεία στην εύλογη αξία - - 3.593.630 (3.218.771) - - 3.593.630 (3.218.771)

Αποθεµατικά

Αποφορολόγηση αποθεµατικών - 11.974.647 - (14.186.017) - 10.319.452 - (12.454.512)

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Παροχές σε Εργαζοµένους 6.995.589 4.074 731.089 (4.495) 4.986 - 5.853 -

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 2.892.831 485.632 101.341 (26.615) - (38.075) 101.341 (26.615)

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Προβλέψεις - 3.756.562 - (6.811.297) - 3.756.293 - (6.811.297)

Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις - - - - - - - -

Παροχές σε Εργαζοµένους 990.292 - - - - - - -

Υοχρεώσεις από παράγωγα χρηµ/κα προϊόντα 163.772 - 6.926.188 (1.918.561) - - 6.926.188 (1.918.561)

Υποχρεώσεις από Χρηµατοοικονοµικές Μισθώσεις 3.655 9.324 13.316 - - - - -

Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις 1.428.032 - 3.084 - 1.428.032 - - -

Λοιποί ενδεχόµενοι Αναβαλλόµενοι Φόροι - 1.000.000 - (12.384.942) - 1.000.000 - (11.384.942)

Συµψηφισµός (17.125.927)(17.125.927)(11.210.481) 11.133.032 (7.076.989) 7.123.373

Σύνολο 9.107.480 38.178.269 8.764.735 (48.567.601) 6.370.63116.977.385 7.303.756(32.188.835)

10.6.5 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία ∆ιαθέσιµα προς Πώληση

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση περιλαµβάνουν επενδύσεις στις εταιρείες "ΕΛΒΑΛ Α.Ε.",
"ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε." και "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ" και έχουν
αποτιµηθεί σε εύλογες αξίες, εκτός από την "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ" για την οποία δεν υπήρχαν διαθέσιµα στοιχεία και αποτιµήθηκε στο κόστος κτήσης της. Επίσης περι-
λαµβάνετε ποσό € 30.480.000 το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 4,63% επί του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου
της εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Της ΕΛΛΑ∆ΑΣ και πρόκειται για αγορά Ιδίων Μετοχών της τελευταίας.
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου 36,831 36,831
Προσθήκες

- Από απόκτηση θυγατρικής εταιρείας 11,236,326 -
Πωλήσεις/ διαγραφές

- Πώληση Συµµετοχής 364,951 -
- Αγορά Ιδίων Μετοχών της εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ 17,710,481 -
Αποτίµηση σε εύλογη αξία 12,769,519 -
Υπόλοιπο τέλους περιόδου 42,118,108 36,831

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 42,118,108 36,831
Κυκλοφορούν ενεργητικό - -

42,118,108 36,831

10.6.6 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Πελάτες - Παρακρατούµενες εγγυήσεις εισπρακτέες 
άνω των 12 µηνών (από σηµ.6.9) 1,982,000 3,149,013 - -
∆οσµένες Εγγυήσεις 743,958 429,512 143,965 134,829
Σύνολο λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 2,725,958 3,578,525 143,965 134,829

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν σε απαιτήσεις οι οποίες πρόκειται να εισπραχθούν µετά το τέλος της επόµενης χρήσης.

10.6.7 Αποθέµατα

Τα αποθέµατα του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Α' ύλες 86,159,621 15,082,141 - -
Ηµιτελή προϊόντα 28,248,148 1,878,711 - -
Τελικά προϊόντα 12,741,162 2,237,341 666,445 1,152,757
Παραγωγή σε εξέλιξη 6,261,385 29,505,585 - -
Εµπορεύµατα 459,981 1,316,018 - -
Λοιπά 22,816,815 1,757,105 - -
Σύνολο 156,687,112 51,776,901 666,445 1,152,757

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, 
καθυστερηµένα και κατεστραµµένα αποθέµατα: - - - -
Α' ύλες (40,125) (144,444) - -
Ηµιτελή προϊόντα - - - -
Τελικά προϊόντα - - - -
Εµπορεύµατα (1,128,294) - - -
Λοιπά (1,170,888) - - -

(2,339,307) (144,444) - -

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία 154,347,805 51,632,457 666,445 1,152,757
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10.6.8 Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις

Οι πελάτες και οι λοιπές εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου και της εταιρείας, αναλύονται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Πελάτες 191,886,249 153,652,463 89,731,266 49,167,996
Γραµµάτια Εισπρακτέα 3,815 6,131,052 - 6,119,237
Επιταγές Εισπρακτέες 13,924,215 2,139,746 10,823,974 -
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (681,081) (135,223) - -
Καθαρές Εµπορικές Απαιτήσεις 205,133,197 161,788,038 100,555,240 55,287,233

Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 16,695,103 13,252,895 - -
Σύνολο 221,828,300 175,040,933 100,555,240 55,287,233

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό (βλ.σηµ.6.7) 1,982,000 3,149,013 - -
Κυκλοφορούν ενεργητικό 219,846,300 171,891,920 100,555,240 55,287,233

221,828,300 175,040,933 100,555,240 55,287,233

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:

ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Πελάτες 191,886,249 138,069,231 89,731,266 49,167,996
Απαιτήσεις από πελάτες για κατασκευαστικά συµβόλαια - 15,583,232 - -
Γραµµάτια Εισπρακτέα 3,815 6,131,052 - 6,119,237
Επιταγές Εισπρακτέες 13,924,215 2,139,746 10,823,974 -
Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης (681,081) (135,223) - -
Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων 16,695,103 13,252,895 - -

221,828,300 175,040,933 100,555,240 55,287,233

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

Ο ΟΜΙΛΟΣ
ποσά σε € 01/01 - 31/12/2005 01/01 - 31/12/2004
Συµβατικό Έσοδο που Λογίστηκε κατά τη Χρήση 219.548.732 170.563.769
Συµβατικό κόστος που πραγµατοποιήθηκε και καταχωρηθέντα 
κέρδη (µειον καταχωρηθείσες ζηµιές) µέχρι τώρα 560.094.519 424.902.807 
Προκαταβολές Εισπραχθείσες 37.244.011 5.821.748
Κρατήσεις πελατών για καλή εκτέλεση 13.695.006 11.525.595
Μικτό ποσό οφειλόµενο από πελάτες για συµβατικό έργο, 
που παρουσιάζεται ως απαίτηση. 43.393.018 15.583.432
Μικτό ποσό οφειλόµενο από πελάτες για συµβατικό έργο, 
που παρουσιάζεται ως υποχρέωση. (17,726,899) (2,994,160)
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10.6.9 Λοιπές Απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Χρεώστες ∆ιάφοροι 19,733,839 16,319,385 17,825,588 14,859,364
Απαιτήσεις Από Ελληνικό ∆ηµόσιο 63,552,658 2,334,449 2,976,127 1,387,316
Λοιπές Απαιτήσεις 9,327,890 878,335 - 61,135
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη (Σηµ. 37) - - - -
∆άνεια σε συνδεδεµένα µέρη (Σηµ. 37) - - - -
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες (21,494) - - -
Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 92,592,893 19,532,169 20,801,715 16,307,814

Σύνολο 92,592,893 19,532,169 20,801,715 16,307,814

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό - - - -
Κυκλοφορούν ενεργητικό 92,592,893 19,532,169 20,801,715 16,307,814

92,592,893 19,532,169 20,801,715 16,307,814

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Χρεώστες ∆ιάφοροι 19,712,345 16,319,385 17,825,588 14,859,364
Απαιτήσεις Από Ελληνικό ∆ηµόσιο 63,552,658 2,334,449 2,976,127 1,387,316
Λοιπές Απαιτήσεις 9,327,890 878,335 - 61,135
Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη (Σηµ. 37) - - - -
∆άνεια σε συνδεδεµένα µέρη (Σηµ. 37) - - - -

92,592,893 19,532,169 20,801,715 16,307,814

10.6.10 Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία του Ενεργητικού του Οµίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Προπληρωθέντα έξοδα έργων - 4,854,622 - -
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Προπληρωθέντα έξοδα 5,836,146 162,733 3,955,036 162,733

5,836,146 5,017,355 3,955,036 162,733

Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία

Η ανάλυση των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων έχει ως εξής:

31/12/2005 31/12/2004

ποσά σε € Ενεργητικό Παθητικό Ενεργητικό Παθητικό
Παράγωγα Εµπορευµάτων
Συµβόλαιο Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Future) - 3,330,987 - 151,130
Παράγωγα συναλλάγµατος:
Προθεσµιακές συµβάσεις συναλλάγµατος (forwards) (513)
Συµβάσεις ανταλλαγής συναλλάγµατος (swaps) - 2,157,990 - 15,355,311
Σύνολο - 5,488,977 - 15,505,928

10. Απολογιστικά Οικονοµικά Στοιχεία της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Οι πραγµατικές αξίες παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων βασίζονται σε αγοραία αποτίµηση (marked to
market). Για όλα τα συµβόλαια ανταλλαγών, οι πραγµατικές αξίες επιβεβαιώνονται από τα πιστωτικά ιδρύµατα µε τα
οποία ο Όµιλος έχει συνάψει τις σχετικές συµβάσεις.

Προθεσµιακές συµβάσεις συναλλάγµατος: Ο Όµιλος χρησιµοποιεί προθεσµιακά συµβόλαια συναλλάγµατος για τη
διαχείριση του συναλλαγµατικού κινδύνου. 

Παράγωγα εµπορευµάτων: Ο Όµιλος αντισταθµίζει τον κίνδυνο από τη µεταβολή της εύλογης αξίας των εµπο-
ρευµάτων της, προβαίνοντας σε συναλλαγές στο London Metal Exchange (LME) σε προθεσµιακά συµβόλαια
(forwards) και συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης (futures) µε υποκείµενο τίτλο τα µέταλλα τα οποία εµπορεύεται.

Συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων και συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων και νοµισµάτων: Ο Όµιλος έχει συνάψει µε
πιστωτικά ιδρύµατα, συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων (Interest Rate Swaps) και συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων
και νοµισµάτων (Cross Currency Interest Rate Swaps). Στις 31 ∆εκεµβρίου 2005 τα συµβόλαια αυτά είχαν ως εξής:

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ & ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

(CROSS CURRENCY INTEREST RATE SWAPS)

Αντισυµβαλλόµενη Τράπεζα Λήξη Ανταλλαγή Νοµισµάτων Ανταλλαγή Επιτοκίων
Λαµβάνει Πληρώνει Λαµβάνει Πληρώνει

Εθνική 19/6/2008 $11.142.669 €10.317.286 6µηνο Libor 6µηνο Euribor + 0,12%
Πειραιώς 19/6/2008 $9.333.000 €8.566.315 6µηνο Libor 6µηνο Euribor + 0,12%
Πειραιώς 19/6/2008 $9.333.000 €8.488.404 6µηνο Libor 6µηνο Euribor + 0,12%
Eurobank 19/6/2008 $9.333.000 €8.333.036 6µηνο Libor 6µηνο Euribor + 0,12%
Eurobank 19/6/2008 $9.333.000 €8.273.936 6µηνο Libor 6µηνο Euribor + 0,12%

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

(INTEREST RATE SWAPS)

Αντισυµβαλλόµενη Τράπεζα Λήξη Ονοµαστικό κεφάλαιο Ανταλλαγή επιτοκίων
Λαµβάνει Πληρώνει

Eurobank 24/12/2006 $44.000.000 6µηνο Libor 12µηνο Libor

Στο υπόλοιπο των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης περιλαµβάνεται και υποχρέωση ποσού € 564.730 που αφο-
ρά αντιστάθµιση ταµιακών ροών. Τα στοιχεία των συµβολαίων µελλοντικής εκπλήρωσης (Futures).

$/ΜΤ Σταθερό $/ΜΤ Κυµαινόµενο Μεταβολή Ποσότητα Αποτίµηση 
2.257,5 2.283,58 -26,08 5.000 129.860
2.257,5 2.283,58 -26,81 5.000 133.023
2.257,5 2.283,58 -27,38 5.000 135.278
2.257,5 2.283,58 -33,84 5.000 166.568

564.730
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10.6.11 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Ενεργητικού Αποτιµηµένα στην Εύλογη Αξία µέσω της Κατάστασης Αποτε-

λεσµάτων Χρήσης.

Πρόκειται για τοποθετήσεις υψηλής ρευστότητας, σε µετοχές και αµοιβαία κεφάλαια µε βραχυπρόθεσµο επενδυτι-
κό ορίζοντα.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Υπόλοιπο έναρξης 21,828,799 19,562,946 13,548,551 12,360,369
Προσθήκες 3,004,820 3,468,158 742,124 1,802,193
Πωλήσεις (18,381,374) (2,720,544) (11,011,446) (1,749,422)
Αναπροσαρµογές εύλογης αξίας 398,714 1,518,239 319,577 1,135,411
Συναλλαγµατικές διαφορές (331,611) - - -
Τέλος περιόδου 6,519,348 21,828,799 3,598,807 13,548,551

10.6.12 Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Ταµειακών ∆ιαθεσίµων

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
∆ιαθέσιµα στο ταµείο 27,862,796 97,091 18,408 18,828
Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές καταθέσεις 29,700,111 7,439,135 668,658 1,835,373
Repos 5,166,451 3,980,000 - -
Σύνολο 62,729,358 11,516,226 687,066 1,854,201

Το µέσο σταθµισµένο επιτόκιο των τραπεζικών καταθέσεων είχε ως εξής:

31/12/2005 31/12/2004
Καταθέσεις EUR 2.06% 2.03%
Καταθέσεις USD 2.69% 1.51%

Ο Όµιλος προβαίνει σε καταθέσεις είτε σε εγχώριο είτε σε ξένο νόµισµα µε επιτόκια overnight Libor – Euribor. Οι τό-
κοι υπόκεινται σε φορολογία 10%.

10.6.13 ∆ανειακές Υποχρεώσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Μακροπρόθεσµος δανεισµός

Τραπεζικός δανεισµός 39,574,027 46,969,656 29,423,764 46,969,656
∆άνεια από τη µητρική εταιρεία (Σηµ. 32) - - - -
Υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 15,142 - - -
Οµολογίες 12,550,000 - 12,550,000 -
Λοιπά - - - -
Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων 52,139,169 46,969,656 41,973,764 46,969,656

Βραχυπρόθεσµα δάνεια

Τραπεζικές υπεραναλήψεις 34,134,277 10,479,455 30,581,917 6,121,633
Τραπεζικός δανεισµός 17,359,617 57,000,839 24,683,954 27,325,945
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση24,683,954 - - -
Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων 76,177,848 67,480,294 55,265,871 33,447,578

Σύνολο δανείων 128,317,017 114,449,950 97,239,636 80,417,234

10. Απολογιστικά Οικονοµικά Στοιχεία της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Τα πραγµατικά σταθµισµένα µέσα επιτόκια δανεισµού του οµίλου, την ηµεροµηνία του ισολογισµού είναι τα παρακά-
τω:

31/12/2005
€ US$ Λοιπά

Τραπεζικός δανεισµός (βραχυπρόθεσµος) 4,0% 6,036% -
Τραπεζικός δανεισµός (µακροπρόθεσµος) 2,745% 6,140% -
Τραπεζικές υπεραναλήψεις 4,020% 6,036% -

31/12/2004
€ US$ Λοιπά

Τραπεζικός δανεισµός (βραχυπρόθεσµος) 4,230% 4,290% -
Τραπεζικός δανεισµός (µακροπρόθεσµος) - 4,180% - -
Τραπεζικές υπεραναλήψεις 4.230% 4,280% -

10.6.14 Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Υποχρεώσεις ισολογισµού για:

Συνταξιοδοτικές παροχές 32,485,516 2,416,088 389,373 414,271
Παροχές ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης 
µετά την συνταξιοδότηση - - -
Σύνολο 32,485,516 2,416,088 389,373 414,271

Χρεώσεις στα αποτελέσµατα:

Συνταξιοδοτικές παροχές (προβλέψεις και καταβολές) 4,900,532 (586,981) 60,408 (5,229)
Παροχές ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
µετά την συνταξιοδότηση (4,321,748) - -
Σύνολο 578,785 (586,981) 60,408 (5,229)

31/12/2005 31/12/2004
Παρούσα αξία χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 15,176,459 -
Εύλογη αξία περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος (4,283,120) -

10,893,339 -
Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων 21,592,178 2,416,088
Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη/ (ζηµίες) - -
Μη καταχωρηθέν κόστος προϋπηρεσίας - -

21,592,178 2,416,088
Υποχρέωση στον ισολογισµό 32,485,516 2,416,088
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Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην ενοποιηµένη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων είναι τα παρακάτω:

ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 3,536,086 (586,981)
Χρηµατοοικονοµικό κόστος - -
Αναµενόµενη απόδοση περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος - -
Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζηµιές 
που καταχωρήθηκαν στην περίοδο 1,253,571 -
Κόστος προϋπηρεσίας - -
Ζηµιές από περικοπές - -
Σύνολο περιλαµβανοµένο στις παροχές σε εργαζοµένους 4,789,657 (586,981)

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

31/12/2005 31/12/2004
Προεξοφλητικό επιτόκιο 5.2% 4.5%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών 3.5% 3.5%
Μελλοντικές αυξήσεις συντάξεων 4.0% 4.0%
Πληθωρισµός 2.5% 2.5%

10.6.15 Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Η ανάλυση των λοιπών µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων του Οµίλου και της εταιρείας έχει ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ

ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004
Επιχορηγήσεις

Υπόλοιπο αρχής χρήσεως 122,786 161,048
Επιχορηγήσεις αποκτηθέντων θυγατρικών εταιρειών -
Προσθήκες 6,757,386 -
Επιστροφές -
Μεταφορά στα αποτελέσµατα (351,280) (38,262)
Λοιπά 12,969 -
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 6,541,862 122,786

∆ικαιώµατα χρήσης δωρεάν παραχωρηθέντων παγίων

Υπόλοιπο αρχής 9,980,000 -
Προσθήκες 9,980,000
Αποσβέσεις χρήσης σε έσοδα (688,230) -
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 9,291,770 9,980,000

Προκαταβολές πελατών

Υπόλοιπο αρχής 16,524,000 15,403,880
Προσθήκες 6,267,604
Αποσβέσεις χρήσης σε έσοδα (798,763) (5,147,484)
Υπόλοιπο τέλους χρήσεως 15,725,237 16,524,000

Σύνολο 31,558,869 26,626,786

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 28,534,975 25,832,541
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις (βλέπε σηµ.6.22) 3,023,894 794,245

31,558,869 26,626,786
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10.6.16 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 µέ-
σω εκροών πόρων, και εφ’ όσον η υποχρέωση του ποσού µπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Πιο συγκεκριµένα, ανα-
γνωρίζονται προβλέψεις για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος απ’ όπου ο Όµιλος προβαίνει σε εξόρυξη διαφό-
ρων µεταλλευµάτων από την επεξεργασία των οποίων καταλήγει τελικά στο αλουµίνιο και τα παράγωγά του. Οι προ-
βλέψεις 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.

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Περιβαλλοντική Φορολογικές Λοιπές Σύνολο
ποσά σε € αποκατάσταση υποχρεώσεις
1 Ιανουαρίου 2004 - - 784,135 784,135

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως - - - -
Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν - - - -
Συναλλαγµατικές διαφορές - - - -
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως - - (733,525) (733,525)
31 ∆εκεµβρίου 2004 - - 50,610 50,610

Μακροπρόθεσµες - - - -
Βραχυπρόθεσµες - - - 50,610
Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικής εταιρείας 7,480,511 1,200,000 3,214,814 11,895,325
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως 177,069 43,848 220,918
Μη χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν - - - -
Συναλλαγµατικές διαφορές - - - -
Χρησιµοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως - (42,838) - (42,838)
31 ∆εκεµβρίου 2005 7,480,511 1,334,231 3,309,272 12,124,014

10.6.17 Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις

Η ανάλυση των υπολοίπων των προµηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Οµίλου και της εταιρείας
έχει ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Προµηθευτές 87,881,115 86,858,058 5,556,853 6,366,492
Γραµµάτια Πληρωτέα - - - -
Επιταγές Πληρωτέες - - - -
Προκαταβολές πελατών 37,252,310 5,821,748 - -
Υποχρεώσεις σε πελάτες από την εκτέλεση έργων 17,726,899 2,994,160 - -
Σύνολο 142,860,325 95,673,966 5,556,853 6,366,492
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10.6.18 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις

Η διαφορά µεταξύ του φόρου, επί των κερδών προ φόρων του Οµίλου, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα προ-
έκυπτε χρησιµοποιώντας τον σταθµισµένο µέσο συντελεστή φόρου, επί των κερδών των ενοποιηµένων εταιρειών. Η
διαφορά αυτή παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Έξοδο φόρου που αναλογεί στην περίοδο 31,256,235 2,859,120 5,724,706 2,859,120
∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου 5,876,470 - - -
Υποχρεώσεις από Φόρους 10,854,463 10,948,848 7,212,191 277,200
Σύνολο 47,987,168 13,807,967 12,936,898 3,136,320

10.6.19 Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων:

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Ποσά οφειλόµενα σε συνδεδεµένα µέρη (Σηµ. 37) - - 8,325,740 -
∆εδουλευµένα έξοδα 6,041,746 1,952,355 - 1,737,150
Ασφαλιστικοί οργανισµοί 3,863,628 1,236,377 114,212 96,742
Μερίσµατα πληρωτέα 1,668,139 1,318,435 876,744 684,355
Έσοδα επόµενης περιόδου - Επιχορηγήσεις (από σηµ. 6.18) 3,023,894 794,245 - -
Λοιπές υποχρεώσεις 17,031,608 4,560,516 294,389 2,047,617
Σύνολο 31,629,015 9,861,927 9,611,085 4,565,864

10.6.20 Κόστος Πωληθέντων

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής:

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Συνταξιοδοτικές παροχές (5,066,974) (1,365,369) - -
Ιατροφαρµακευτικές παροχές µετά την συνταξιοδότηση - - - -
Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους (91,740,022) (23,761,764) - -
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο (284,299,423) (159,114,597) (151,608,961) (126,891,286)
Αµοιβές και έξοδα τρίτων (62,771,741) (43,722,995) - -
Παροχές τρίτων (103,411,680) (6,991,166) - -
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης παγίων (659,942) (1,546,637) - -
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων (305,788) (1,079,738) - -
Φόροι και τέλη (202,796) (331,561) - -
∆ιαφήµιση (44,495) (47,125) - -
Λοιπά διάφορα έξοδα (14,972,460) (4,342,522) - -
Αποσβέσεις (19,546,026) (5,624,197) - -

(583,021,347) (247,927,672) (151,608,961) (126,891,286)

10. Απολογιστικά Οικονοµικά Στοιχεία της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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10.6.21 Έξοδα ∆ιοίκησης / ∆ιάθεσης

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Συνταξιοδοτικές παροχές (528.49) (75) - 0
Ιατροφαρµακευτικές παροχές µετά την συνταξιοδότηση - - - -
Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους (3,465,245.86) (2,569,971) (1,746,630.25) (1,213,179)
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο (1,657.92) (2,314) - -
Αµοιβές και έξοδα τρίτων (2,868,692.81) (1,678,502) (1,993,792.11) (518,767)
Παροχές τρίτων (902,233.81) (1,097,400) (274,025.00) (183,436)
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης παγίων (55,163.11) (41,362) (44,052.61) (27,882)
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων (24,768.52) (100,889) (38,668.71) (57,101)
Φόροι και τέλη (185,507.94) (61,391) - (53,617)
∆ιαφήµιση (47,604.19) (330,609) (46,521.34) (7,538)
Λοιπά διάφορα έξοδα (1,565,390.48) (3,503,328) (788,908.43) (766,274)
Αποσβέσεις (321,211.68) (1,151,702) (160,639.97) (44,442)
Σύνολο (9,438,005) (10,537,543) (5,093,238) (2,872,236)

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Συνταξιοδοτικές παροχές (339,084) (398,451) - -
Ιατροφαρµακευτικές παροχές µετά την συνταξιοδότηση - - - -
Λοιπές παροχές σε εργαζοµένους (6,433,323) (4,865,852) (2,087,022) (1,935,241)
Κόστος αποθεµάτων αναγνωρισµένο ως έξοδο (577) (424) - -
Αµοιβές και έξοδα τρίτων (10,257,274) (2,347,490) (2,558,751) (1,153,929)
Λοιπές παροχές τρίτων (1,570,215) (1,158,888) (183,036) (274,010)
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης παγίων (331,182) (521,449) (56,167) (75,589)
Ενοίκια λειτουργικών µισθώσεων (822,569) (752,315) (225,672) (190,245)
Φόροι και τέλη (204,086) (288,945) (0) (117,888)
∆ιαφήµιση (170,321) (274,964) (64,363) (88,127)
Λοιπά διάφορα έξοδα (2,906,801) (2,429,057) (735,283) (1,243,669)
Αποσβέσεις (791,629) (1,275,122) (160,666) (265,286)
Σύνολο (23,827,061) (14,312,957) (6,070,959) (5,343,982)
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10.6.22 Λοιπά Έσοδα / Έξοδα Εκµετάλλευσης

Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκµετάλλευσης για 31/12/2005 και 31/12/2004 έχουν ως εξής:

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Άλλα λειτουργικά έσοδα

Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων 36,937 37,211 - -
Έσοδα από Επιδοτήσεις 120,815 15,197 8,376 7,450
Αποζηµιώσεις 3,625 44,955 220 687
Κέρδη Συναλλαγµατικών ∆ιαφορών 14,297,270 6,801,271 8,617,335 5,178,737
Έσοδα από Ενοίκια 1,631,101 - 59,479 56,601
Έσοδα από προµήθειες πωλήσεων 125,949 67,376 41,644 -
Λοιπά 4,085,810 5,332,742 30,376 4,393,097
Έσοδα από αχρησιµοποίητες Προβλέψεις 10,307,095 380,436 - 40,396
Κέρδη από πώληση παγίων 261,312 75,602 - 3,376
Σύνολο 30,869,916 12,754,790 8,757,430 9,680,345

Άλλα λειτουργικά έξοδα

Ζηµιές συναλλαγµατικών διαφορών (12,277,849) (3,957,276) (10,450,096) (3,443,174)
Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων (1,893,477) (1,634,517) - -
Ζηµιά από πώληση παγίων (38,434) (19,587) - -
Λοιπά (3,963,700) (10,198,318) (68,235) (9,878,324)
Φόροι ακίνητης περιουσίας και λοιποί φόροι (383,623) (102,644) (105,318) -
Αποζηµιώσεις (4,546,388) (86,899) - -
Σύνολο (23,103,470) (15,999,241) (10,623,649) (13,321,497)

10.6.23 Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα / Έξοδα 

ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Έσοδα τόκων από:

-Τραπεζών 2,615,332 191,094 21,507 4,189
-Αποτίµηση προθεσµιακών πράξεων συναλλάγµατος - - - -
-Πελατών 15,170 - 15,170 267,137
-∆ιαθεσίµων Προς πώληση Επενδύσεων - 1,528,974 - 1,528,974
-Ανταλλαγής επιτοκίων IRS 2,923,395 - 2,611,979 -
-Χορηγηθέντων ∆ανείων 1,000 38,825 - -
-Λοιπά (παρακαλώ διευκρινήστε) 71,661 110,342 - 110,342
Σύνολο 5,626,559 1,869,234 2,648,657 1,910,641

Έξοδα τόκων από:

- Προεξόφληση Υποχρεώσεων παροχών προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία (148,129) - - -
-Τραπεζικά δάνεια (5,947,610) (5,048,830) (5,925,197) (3,757,656)
- Υπεραναλήψεις (1,180,497) - - -
- Προµήθειες Εγγυητικών Επιστολών (4,715,403) (733,737) (23,482) (39,040)
- Ανταλλαγής επιτοκίων IRS (2,695,596) (2,815,448) (2,695,596) (2,815,448)
- Factoring (151,082) (987,207) (151,082) (987,207)
- Χρηµατοδοτικές Μισθώσεις (1,170) (2,877) - -
- Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα (465,671) (389,826) (117,074) (170,871)
Σύνολο (15,305,158) (9,977,926) (8,912,432) (7,770,222)
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10.6.24 Ταµειακές Ροές από Λειτουργικές ∆ραστηριότητες

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ποσά σε € Σηµειώσεις 2005 2004 2005 2004
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη Περιόδου 256,199,982 20,206,808 44,834,915 5,643,259
Προσαρµογές για:

Φόρο 38,490,718 9,094,958 865,461 1,403,147
Αποσβέσεις ενσώµατων παγίων στοιχείων 18,496,167 7,056,701 321,306 309,728
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 2,079,760 20,852 - -
Αποµειώσεις - - - -
Προβλέψεις 1,712,960 1,666,441 - -
Έσοδα από χρησιµοποίηση προβλ. Προηγ. Χρήσεων (387,489) (1,579,291) (24,898) -
Κέρδη/ (ζηµιές) από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων (287,649) (52,639) - -
Κέρδη/ (ζηµιές) εύλογης αξίας επενδύσεων σε ακίνητα (14,266,349) - - -
Κέρδη/ (ζηµιές) εύλογης αξίας παραγώγων (11,488,184) - (11,488,184) -
Ζηµιές εύλογης αξίας άλλων χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 74,533 2,752 - -
Κέρδη από πώληση ∆.π.Π. Χρηµ/κών στοιχείων (7,000,182) (58,171) - -
Κέρδη από πώληση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων (4,510,199) (1,998,273) (33,548,201) (935,595)
Έσοδα τόκων (5,804,488) (2,446,371) (2,648,657) (1,910,158)
Έξοδα τόκων 14,864,947 9,311,829 8,912,432 7,159,894
Έσοδα από µερίσµατα (240,188) (278,209) (17,312,349) (5,512,728)
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων - Παραχωρηθέντων ∆ικαιωµάτων (265,430) (37,211) - -
Κέρδος Από Απόκτηση Εταιρείας 6.28 (137,465,657) (232,387) - -
Μερίδιο αποτελέσµατος σε συνδεδεµένες εταιρίες (1,445,398) (3,174,339) - -
Συναλλαγµατικά κέρδη/ (ζηµιές) δανείων 8,317,207 - 8,522,889 -
Λοιπές Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές 4,388,299 566,687 6,522,881 -

161,463,358 38,070,137 4,957,595 6,157,549

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

Αύξηση/ (µείωση) αποθεµάτων (56,506,175) (5,243,331) 486,311 10,178
Αύξηση/ (µείωση) απαιτήσεων (124,712,785) (72,866,976) (51,790,888) 7,143,486
Αύξηση/ (µείωση) λοιπών λογαριασµών 
κυκλοφορούντος ενεργητικού (504,291) (11,027,403) (6,596,863) (3,485,062)
Αύξηση/ (µείωση) υποχρεώσεων 156,847,217 61,084,889 4,090,158 459,416
Εκροή προβλέψεων (6,690,339) - - -
Εκροή υποχρέωσης παροχών 
στο προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης 24,898 - 24,898 -
Άλλα (618,369) -

(31,541,475) (28,671,190) (53,786,384) 4,128,018

Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 129,921,884 9,398,947 (48,828,790) 10,285,567
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10.6.25 Λοιπά Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Παράγωγα:
- Αντιστάθµιση ταµιακών ροών (µεταφορά από την καθαρή θέση) - - - -
- Παράγωγα που δεν θεωρούνται αντισταθµίσεις - (4,474,810) - (4,474,810)
Κέρδη/ ζηµιές) εύλογης αξίας λοιπων 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων µέσω αποτελεσµάτων (75,082) 109,097 - (530,454)
-Κέρδη εύλογης αξίας 1,642,986 58,171 1,642,437 -
-Ζηµιές εύλογης αξίας - (2,631) - -
Κέρδη/ (ζηµιές) από την πώληση 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 26,213,425 1,150,736 33,548,201 932,223
Έσοδα από µερίσµατα 209,579 1,940,856 17,312,349 7,068,247
Σύνολο 27,990,907 (1,218,581) 52,502,987 2,995,206

10.6.26 Ενοποίηση Επιχειρήσεων 

Την 1/1/2005 ο Όµιλος Προχώρησε στην Απόκτηση του 46% του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
Της ΕΛΛΑ∆ΟΣ Β.Ε.Α.Ε. Το ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Της ΕΛΛΑ∆ΟΣ ενοποιήθηκε Ολικά για την Περίοδο 1/1/ - 31/12/2005 και
συνεισέφερε στον Όµιλο θετική µεταβολή στον κύκλο εργασιών του Οµίλου κατά €302,7 εκ ή ποσοστό 40,50%, στα
καθαρά λειτουργικά προ φόρων κέρδη (ΕΒΙΤ) κατά ποσό €71,09 εκ. ή ποσοστό 44,8%, ενώ η καθαρή θέση αυξήθηκε
κατά €407 εκ. ή ποσοστό 57,5%. 

Από την εξαγορά προέκυψε έσοδο (αρνητική Υπεραξία) ποσού € 136.959.643 η οποία προσδιορίσθηκε ως εξής:

Ηµεροµηνία εξαγοράς 1/1/2005
Αποκτηθέν ποσοστό 46%
Τεµάχια (Σύνολο) : 21,578,040
Αγορά Τεµαχίων : 9,925,900
Ονοµαστική Αξία (τεµ.) : 10.58
Τιµή Αγοράς (τεµ.) : 6.95
Τίµηµα Αγοράς Μετοχών:

-Μετρητά Που Πληρώθηκαν 59,059,105
-Άµεσες ∆απάνες Που αφορούν την Εξαγορά 1,561,711
Συνολικό Τίµηµα Απόκτησης 60,620,816

Μείον: Έυλογη Αξία Περιουσιακών Στοιχείων 
και Υποχρεώσεων Εταιρείας 197,580,459
Έσοδο Από Απόκτηση Θυγατρικής 136,959,643

10. Απολογιστικά Οικονοµικά Στοιχεία της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Το Περιουσιακά Στοιχεία που αποκτήθηκαν και οι Υποχρεώσεις Που αναλήφθηκαν από τον όµιλο κατά την Απόκτηση
της Εταιρείας ήταν τα ακόλουθα:

ποσά σε  € Λογιστική Αξία Εύλογη Αξία

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 274,910,762 274,910,762
Άύλα περιουσιακά στοιχεία 4,381,977 4,381,977
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 1,440,274 1,440,274
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 5,469,676 5,469,676
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 122,551 122,551
Αποθέµατα 47,601,770 47,601,770
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 56,019,144 56,019,144
Λοιπές Απαιτήσεις 54,086,556 54,086,556
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 114,030,364 114,030,364
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (3,403,920) (3,403,920)
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (38,179,875) (38,179,875)
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις (4,849,353) (4,849,353)
Προβλέψεις (17,574,815) (17,574,815)
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (17,839,927) (17,839,927)
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις (31,246,560) (31,246,560)
Λοιπές Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις (15,440,106) (15,440,106)
∆ικαιώµατα µειοψηφίας (2,691)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Εταιρείας 429,528,518

Ποσοστό Συµµετοχής 46%
Εύλογη Αξία 197,580,459

Κατά την διάρκεια της χρήσης ο Όµιλος προχώρησε σε επιπλέον αγορές µετοχών της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Β.Ε.Α.Ε από όπου προέκυψε επιπλέον έσοδο (αρνητική υπεραξία) ποσού € 506.045 µε συνέπεια κατά την διάρκεια
της χρήσης να αναγνωριστεί συνολικά σαν έσοδο (αρνητική υπεραξίας) ποσό € 137.465.657 

10.6.27 Φόροι Εισοδήµατος

Τα ποσά των φόρων εισοδήµατος που βαρύνουν την περίοδο αναλύονται ως εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ποσά σε € 31/12/2005 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2004
Φόρος χρήσης 35,691,701 (11,166,440) 4,448,843 2,649,838
∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου 3,979,080 (130,636) 0 0
Αναβαλλόµενος φόρος (Σηµ. 6.5) (1,180,063) 2,202,118 (3,583,382) (1,246,691)
Σύνολο 38,490,718 (9,094,958) 865,461 1,403,147
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10.7 Μερισµατική Πολιτική

Η µερισµατική πολιτική που ακολούθησε η εταιρεία κατά την προηγούµενη τριετία παρουσιάζεται στον πίνακα που
ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ποσά σε €)

2003 2004 2005

Κέρδη Μετά Από Φόρους 10.308.742,56 14.399.322,72 44.834.915,07
Συνολικό Μέρισµα 4.052.034 8.104.068 16.208.136,00
% Επί των Κερδών 39,30 56,28 36,15

Η πρόταση του διοικητικού συµβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα είναι η διανοµή µερίσµατος
από τα κέρδη της χρήσης 2005 συνολικού ποσού € 16.208.136 που αντιστοιχεί σε €0,40 ανά µετοχή, έναντι µερί-
σµατος € 0,20 ανά µετοχή για την χρήση 2004. 

Πάγια πολιτική της εταιρείας, όπως προβλέπεται και από τον νόµο 2190/1920 είναι η διανοµή µερίσµατος που θα
αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 35% επί των κερδών προ φόρων, αφαιρουµένων των εταιρικών βαρών, του τα-
κτικού αποθεµατικού και του αναλογούντος φόρου, ή το 6% επί του καταβεβληµένου µετοχικού της κεφαλαίου
αφαιρουµένου του αναλογούντος φόρου, όποιο ποσό εκ των δύο είναι µεγαλύτερο. Το µέρισµα καταβάλλεται στους
µετόχους εντός δύο µηνών από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που ενέκρινε τις ετήσιες οικονο-
µικές καταστάσεις της εταιρείας. Η εταιρεία στη διαµόρφωση της µερισµατικής της πολιτικής, πέρα από την εξα-
σφάλιση ικανοποιητικού µερίσµατος για τους µετόχους, θα συνυπολογίσει την αναµενόµενη σηµαντική αύξηση των
µεγεθών της και τη συνεπακόλουθη ανάγκη της για κεφάλαιο κίνησης.

10.7.1 Φορολογία Μερισµάτων

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν.2238/94), οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρίες βαρύνονται µε φόρο
35% επί των φορολογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή.

Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και, εποµένως, ο µέτοχος δεν
έχει καµία φορολογική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει.

Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα, λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του Ισολογισµού από τη
Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, από τα κέρδη τα οποία πραγµατοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγατρικές εταιρίες
και διανέµονται µερίσµατα, το µέρος των µερισµάτων που αντιστοιχεί στη µητρική εταιρεία καταβάλλεται κατά την
επόµενη χρήση (εκτός αν δοθεί προµέρισµα στην ίδια χρήση), και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της µητρικής εται-
ρείας της επόµενης χρήσης. Τα δε µερίσµατα από τα κέρδη της µητρικής εταιρείας που σχηµατίζονται κατά ένα µέ-
ρος από τα διανεµόµενα κέρδη των εταιρειών στις οποίες συµµετέχει, εφόσον διανεµηθούν, καταβάλλονται στην
επόµενη από τη λήψη τους χρήση.

Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι, για το µέρος των κερδών της µητρικής εταιρείας που προέρχεται από µερίσµατα
προσδιορίζεται φορολογητέο ποσό 5% το οποίο, στη συνέχεια φορολογείται µε συντελεστή φόρου 35%, καθόσον
αυτά έχουν ήδη φορολογηθεί στην πηγή τους.

10. Απολογιστικά Οικονοµικά Στοιχεία της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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10.8 ∆ιεταιρικές Συναλλαγές

Οι παρακάτω συναλλαγές και υπόλοιπα αποτελούν τις συναλλαγές των συνδεδεµένων µε τον Όµιλο µερών. Οι συ-
ναλλαγές µεταξύ των εταιρειών που περιλαµβάνονται ολικά στις ενοποιηµένες Οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου
απαλείφονται.
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10. Απολογιστικά Οικονοµικά Στοιχεία της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Παραρτήµατα

Παράρτηµα Α’

Επεξηγήσεις για τη Σύνταξη των Λογιστικών Καταστάσεων βάσει των ∆.Π.Χ.Π.
Μεταβολές στα Ιδία Κεφάλαια
Μεταβολές στα Αποτελέσµατα
∆εσµεύσεις

Παράρτηµα Β’

■ Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες Μυτιληναίος Α.Ε. και του Οµίλου εταιρειών Μυτιληναίος Α.Ε. από 01/01 –
31/03/2005.

■ Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες Μυτιληναίος Α.Ε. και του Οµίλου εταιρειών Μυτιληναίος Α.Ε. από 01/01 –
30/06/2005 και Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

■ Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες Μυτιληναίος Α.Ε. και του Οµίλου εταιρειών Μυτιληναίος Α.Ε. από 01/01 –
30/09/2005.

■ Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες Μυτιληναίος Α.Ε. και του Οµίλου εταιρειών Μυτιληναίος Α.Ε. από 01/01 –
31/12/2005 και Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

■ Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες ΜΕΤΚΑ Α.Ε. και του Οµίλου εταιρειών ΜΕΤΚΑ Α.Ε. από 01/01 – 31/12/2005
και Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

■ Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Β.Ε.Α.Ε. και του Οµίλου εταιρειών
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Β.Ε.Α.Ε. από 01/01 – 31/12/2005 και Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών –
Λογιστών.

■ Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες SOMETRA S.A.από 01/01 – 31/12/2005 και Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτών
Ελεγκτών – Λογιστών.

■ Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες MYTILINEOS FINANCE S.A. από 01/01 – 31/12/2005 και Έκθεση Επισκόπη-
σης Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

■ Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. από
01/01 – 31/12/2005 και Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

■ Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. από 01/01 –
31/12/2005 και Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

■ Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες ΓΕΝΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΤΑΛΙΚΗ Α.Ε. από 01/01 – 31/12/2005 και Έκθεση Επι-
σκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

■ Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ από 01/01 – 31/12/2005
και Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

■ Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ από
01/01 – 31/12/2005 και Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
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Επεξηγήσεις για τη Σύνταξη των Λογιστικών Καταστάσεων βάσει των ∆.Π.Χ.Π.

Πληροφόρηση Κατά Τοµέα

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν προϊόντα
και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών
τοµέων. 

Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η
οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές

Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στη Μεταλλουργεία στις Κατασκευές και στην Παραγωγή και εµπορία Ενέργειας. Γεω-
γραφικά ο Όµιλος δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια, στην Ευρωζώνη και σε Λοιπές Χώρες.

Ενοποίηση

Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άλλη εταιρεία (µητρική),
είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των µετοχών της εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση, είτε µέσω της
εξάρτησή της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όµιλος. ∆ηλαδή, θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις
οποίες ασκείται έλεγχος από την µητρική. Η Μυτιληναίος αποκτά και ασκεί έλεγχο µέσω των δικαιωµάτων ψήφου. Η
ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωµάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιµα κατά τον χρόνο σύνταξης των οικονοµικών
καταστάσεων, λαµβάνεται υπόψη προκειµένου να στοιχειοθετηθεί αν η µητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρι-
κών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) µε την µέθοδο της εξαγοράς από την ηµεροµηνία που
αποκτάται ο έλεγχος επ’ 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. Το κόστος κτήσης µιας θυ-
γατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των µετοχών που εκδόθηκαν και των υπο-
χρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα συνδεδεµένου µε
την συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώ-
νται σε µία επιχειρηµατική συνένωση επιµετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του πο-
σοστού συµµετοχής. Το κόστος αγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, κατα-
χωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των επί µέρους στοι-
χείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα.

Ειδικά για τις επιχειρηµατικές συνενώσεις που είχαν πραγµατοποιηθεί πριν την ηµεροµηνία µετάβασης του Οµίλου
στα ∆ΠΧΠ (1η Ιανουαρίου 2004) χρησιµοποιήθηκε η εξαίρεση του ∆ΠΧΠ 1 και δεν εφαρµόστηκε αναδροµικά η µέ-
θοδος της εξαγοράς. Στα πλαίσια της παραπάνω εξαίρεσης η Εταιρεία δεν επαναϋπολόγισε το κόστος κτήσης των
θυγατρικών που είχαν αποκτηθεί πριν από την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ, ούτε την εύλογη αξία των αποκτη-
θέντων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Κατά συνέπεια η υπε-
ραξία που αναγνωρίστηκε κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, στηρίχθηκε στην εξαίρεση του ∆ΠΧΠ 1, υπολογίστηκε
µε βάση τις προηγούµενες λογιστικές αρχές και απεικονίστηκε µε τον ίδιο τρόπο που απεικονιζόταν σύµφωνα µε τις
τελευταίες δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις του οµίλου πριν την µετάβαση στα ∆ΠΧΠ. Κατά την ηµεροµηνία
µετάβασης ο έλεγχος προχώρησε σε έλεγχο αποµείωσης της υπεραξίας. 

∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του Οµί-
λου 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.

Συγγενείς: Είναι οι επιχειρήσεις αυτές πάνω στις οποίες ο Όµιλος µπορεί να ασκήσει σηµαντική επιρροή αλλά δεν

¶·Ú¿ÚÙËÌ·
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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 ψή-
φου µίας εταιρείας υποδηλώνει σηµαντική επιρροή πάνω στην εταιρεία αυτή. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος και κατόπιν θεωρούνται ότι χρησιµοποιούν τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Στο
τέλος κάθε χρήσης, το κόστος αυξάνεται µε την αναλογία της επενδύτριας επιχείρησης στις µεταβολές της καθαρής
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. Ο Όµιλος εφαρµόζοντας το ∆.Π.Χ.Π. 3 δεν διενεργεί αποσβέσεις και η υπεραξία
θα εµφανίζεται στο αναπόσβεστο κόστος που έχει διαµορφωθεί µέχρι την 31/12/2003, µείον οποιεσδήποτε µειώ-
σεις της αξίας 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 αποθεµατι-
κά. Οι συσσωρευµένες µεταβολές επηρεάζουν την λογιστική αξία των επενδύσεων σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις.
Όταν η συµµετοχή του Οµίλου στις ζηµίες σε µία συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη συµµετοχή της στη
συγγενή επιχείρηση, συµπεριλαµβανοµένων οποιονδήποτε άλλων επισφαλών απαιτήσεων, ο Όµιλος δεν αναγνωρί-
ζει περαιτέρω ζηµίες, εκτός και αν έχει καλύψει υποχρεώσεις ή έχει ενεργήσει πληρωµές εκ µέρους της συγγενούς
επιχείρησης και εν γένη εκείνων που προκύπτουν από τη µετοχική ιδιότητα.

Μη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου και των συνδεδεµένων επιχειρήσεων απαλείφο-
νται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Μη πραγµατοποιηµένες ζηµιές απα-
λείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις αποµείωσης του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι
λογιστικές αρχές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που
έχουν υιοθετηθεί από τον Όµιλο.

Μετατροπή Ξένου Νοµίσµατος

Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου επιµετρώνται βάσει του νοµίσµατος του πρω-
τεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί ο Όµιλος (λειτουργικό νόµισµα). Οι ενοποιηµένες οικο-
νοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα και το νόµισµα παρουσίασης της
µητρικής Εταιρείας και όλων των θυγατρικών της.

Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών 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 νόµι-
σµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγ-
µατικές 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 δραστηριοτήτων
στο εξωτερικό, συµπεριλαµβανοµένων της υπεραξίας και των αναπροσαρµογών της εύλογης αξίας, που προκύπτουν
κατά την ενοποίηση, µετατρέπονται σε Ευρώ µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία
του ισολογισµού. 

Οι ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών που µετέχουν στην ενοποίηση, και οι οποίες αρχικά παρουσιά-
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ζονται σε νόµισµα διαφορετικό από το νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου, έχουν µετατραπεί σε ευρώ. Τα στοιχεία του
ενεργητικού και οι υποχρεώσεις έχουν µεταφραστεί σε ευρώ στην ισοτιµία κλεισίµατος την ηµεροµηνία του ισολο-
γισµού. Τα έσοδα και τα έξοδα έχουν µετατραπεί στο νόµισµα παρουσίασης του Οµίλου στις µέσες ισοτιµίες κατά
την αναφερόµενη περίοδο. Όποιες διαφορές προκύπτουν από αυτήν τη διαδικασία έχουν χρεωθεί / (πιστωθεί) στο
αποθεµατικό µετατροπής ισολογισµών θυγατρικών σε ξένο νόµισµα, της καθαρής θέσης. 

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους ή στις
αξίες τεκµαιρόµενου κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση ευλόγων αξιών κατά την ηµεροµηνίες µετάβασης,
µείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρεµένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχών απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως πε-
ριλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως ξεχωριστό
πάγιο µόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη που αναµένεται να
εισρεύσουν από τη χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επι-
σκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται.

Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) υπολογί-
ζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής:

Κτίρια 25-35 έτη
Μηχανολογικός εξοπλισµός 4-20 έτη
Αυτοκίνητα 4-10 έτη
Λοιπός εξοπλισµός 4-7 έτη

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ηµεροµη-
νία 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 λογιστι-
κής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται
στα έξοδα της περιόδου που αφορούν.

Οι ιδιοπαραγόµενες ενσώµατες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώµατων
ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαµβάνουν το άµεσο κόστος µισθοδοσίας του προσωπικού, που συµµετέχει στην
κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη. 

Ο Όµιλος ακολουθεί τον βασικό χειρισµό του ∆ΛΠ 23 «Κόστος ∆ανεισµού» καταχωρώντας το κόστος δανεισµού ως
έξοδο της περιόδου την οποία βαρύνει, ανεξάρτητα από τον τρόπο χρησιµοποίησης των δανείων.

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συµπεριλαµβάνονται η υπεραξία, τα δικαιώµατα χρήσης ενσώµατων ακινητοποιήσε-
ων, καθώς και οι άδειες λογισµικού.

Υπεραξία: Είναι η διαφορά µεταξύ του κόστους αγοράς και της εύλογης αξίας του ενεργητικού και του παθητικού
θυγατρικής / συγγενούς επιχείρησης κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Η εταιρεία κατά την ηµεροµηνία της αγο-
ράς 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 επι-
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χείρησης, 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 γε-
γονότα που παρέχουν ενδείξεις για ζηµιά σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 36.

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 ενερ-
γητικού, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας επιχείρησης και αναγνωρίζει απευ-
θείας στα αποτελέσµατα χρήσης ως κέρδος οποιαδήποτε διαφορά παραµείνει µετά τον επανυπολογισµό.

∆ικαίωµα Χρήσης Ενσώµατων Στοιχείων: ∆ικαιώµατα εκµετάλλευσης ενσώµατων στοιχείων που παραχωρούνται
στα πλαίσια συµβάσεων κατασκευής έργων (αντισταθµιστικά οφέλη) αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους, εύλογη
αξία τους κατά την ηµεροµηνία παραχώρησης τους, µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται µε βάση την
µέθοδο των παραγόµενων µονάδων. 

Λογισµικό: Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργού-
νται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται από 1
έως 3 χρόνια.

Αποµείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο
αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη.
Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν εν-
δείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της καθα-
ρής αξίας πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζηµία λόγω µείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού ανα-
γνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας ∆ηµιουργίας 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 αµφοτε-
ροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικιοθελώς, µετά από την αφαίρεση
κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των
εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοι-
χείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής του.

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 προϋπο-
θέσεις:
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- Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς (συµπεριλαµβάνονται τα παρά-
γωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή δη-
µιουργούνται µε σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου από
αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα).

- Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιµάται στην εύλογη αξία, µε ανα-
γνώριση των µεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης.

Στον Ισολογισµό του Οµίλου οι συναλλαγές και η αποτίµηση σε εύλογες αξίες των παραγώγων απεικονίζονται σε ξε-
χωριστά κονδύλια του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων µε τίτλο «Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία». Οι µε-
ταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.

ii) ∆άνεια και Απαιτήσεις

Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή προσδιορισµένες πληρωµές,
τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (∆άνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβά-
νονται 

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 χρη-
µατοοικονοµικών παγίων στοιχείων. 

Τα ∆άνεια 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) ∆ιαθέσιµα 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 πω-
ληθούν 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 ηµε-
ροµηνία που ο Όµιλος δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην
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εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση όσον αφορά τις άµεσα επιρρι-
πτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτε-
λέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται
και ο Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου.

Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης
αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα απο-
τελέσµατα, 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 ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιο-
ρίζονται µε την χρήση τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που
διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. Οι µη διαπραγµατεύσιµοι σε ενεργό αγορά συµµετοχικοί τίτ-
λοι που έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία ∆ιαθέσιµα 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 συµπέρα-
σµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών που έχουν τα-
ξινοµηθεί 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 κεφά-
λαια ζηµιά που είναι η διαφορά µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. 

v) Αντισταθµίσεις Ταµειακών Ροών

Ο Όµιλος χρησιµοποιεί παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία (Futures) ως µέσα αντιστάθµισης ταµιακών ροών.

Συγκεκριµένα η θυγατρική εταιρεία του Οµίλου Αλουµίνιο της Ελλάδος ΒΕΑΕ έχει προχωρήσει σε σύναψη συµβολαί-
ων παραγώγων (Futures) µε σκοπό την κάλυψη µέρους των πωλήσεων της χρήσεως 2006. Τα παράγωγα αφορούν
µηνιαίες συµφωνίες πωλήσεων προϊόντων µε προσυµφωνηµένη τιµή πώλησης στο LME. Η εταιρεία κλείνει την θέση
της µε βάση τη µέση τιµή που διαµορφώνεται κατά την λήξη των συµβολαίων

Για να ακολουθήσει ο Όµιλος λογιστική αντιστάθµισης εφαρµόζει το αναθεωρηµένο ∆ΛΠ 39 σύµφωνα µε το οποία
για να θεωρηθεί µια σχέση ως αντισταθµιστική θα πρέπει:

i) Κατά την έναρξη της αντιστάθµισης υπάρχει επίσηµη τεκµηρίωση της αντισταθµιστικής σχέσης, της επιδίωξης της
επιχείρησης αναφορικά µε τη διαχείριση του κινδύνου και της στρατηγικής για την ανάληψη της αντιστάθµισης. Η
τεκµηρίωση πρέπει να περιλαµβάνει ρητή αναφορά στο αντισταθµιστικό χρηµατοοικονοµικό µέσο (παράγωγο), το
σχετικό αντισταθµιζόµενο στοιχείο ή συναλλαγή, τη φύση του αντισταθµιζόµενου κινδύνου και τον τρόπο µε τον
οποίο η επιχείρηση αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα του αντισταθµιστικού χρηµατοοικονοµικού µέσου για το
συµψηφισµό της αναφοράς στις µεταβολές της εύλογης αξίας του αντισταθµιζόµενου στοιχείου ή των αντισταθµι-
ζόµενων ταµιακών ροών που απορρέουν από τον αντισταθµιζόµενο κίνδυνο. 

ii) Η αντιστάθµιση αναµένεται να είναι άκρως αποτελεσµατική ως προς το συµψηφισµό των µεταβολών της εύλογης
αξίας ή των ταµιακών ροών που απορρέουν από τον αντισταθµιζόµενο κίνδυνο, σύµφωνα µε την τεκµηριωµένη
στρατηγική διαχείρισης κινδύνου για την εν λόγω αντισταθµιστική σχέση. 

iii) Η αποτελεσµατικότητα της αντιστάθµισης είναι αποτιµήσιµη µε αξιοπιστία, δηλαδή τόσο η εύλογη αξία ή οι τα-
µιακές ροές του αντισταθµιζόµενου στοιχείου όσο και η εύλογη αξία του αντισταθµίζοντος µέσου είναι δυνατό να
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αποτιµηθούν αξιόπιστα καθ΄ όλη την καλυπτόµενη περίοδο αναφοράς.

Το αποτελεσµατικό τµήµα της µεταβολής της εύλογης αξίας των παραγώγων που προσδιορίζονται ως µέσα αντι-
στάθµισης ταµειακών ροών, αναγνωρίζεται στα ίδια κεφάλαια. Το κέρδος ή η ζηµία του µη αποτελεσµατικού τµήµα-
τος αναγνωρίζεται απευθείας στο λογαριασµό αποτελεσµάτων. Ποσά που έχουν συσσωρευθεί στα ίδια κεφάλαια,
µεταφέρονται στο λογαριασµό αποτελεσµάτων τις περιόδους κατά τις οποίες το αντισταθµισµένο στοιχείο επιδρά
στο κέρδος ή τη ζηµία.

Για κάθε προαναφερόµενη κατηγορία χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, οι αγορές (που έγιναν µε σύµ-
βαση κανονικής παράδοσης) και οι πωλήσεις των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων αντιµετωπίζονται λογιστικά την
ηµεροµηνία της εµπορικής συναλλαγής.

Αποθέµατα 

Την ηµεροµηνία του ισολογισµού, τα αποθέµατα αποτιµώνται στο χαµηλότερο του κόστους ή την καθαρή ρευστοποι-
ήσιµη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι η εκτιµηµένη τιµή πώλησης στην συνηθισµένη πορεία των εργα-
σιών της επιχείρησης µείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των αποθεµάτων δεν περιλαµβάνει
χρηµατοοικονοµικά έξοδα. 

Εµπορικές Απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο ανα-
πόσβεστο 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 αντι-
κειµενική ένδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατι-
κούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα Ταµειακών ∆ιαθεσίµων

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 κα-
ταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήµατος είναι χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιµώνται στην
εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων.

Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Ταξινοµηµένα ως Κρατούµενα προς Πώληση

Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συµπεριλαµβάνουν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία (συµπε-
ριλαµβανοµένης 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 µετα-
ξύ 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 υπό-
κεινται 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 κατά-
σταση αποτελεσµάτων χρήσης

¶·Ú¿ÚÙËÌ·



∂Ù
‹Û

ÈÔ
 ¢

ÂÏ
Ù›
Ô 

2
0

0
5

114

Ο Όµιλος δεν έχει ταξινοµήσει µη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούµενα προς πώληση.

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, απει-
κονίζεται µειωτικά των ιδίων κεφαλαίων (αποθεµατικό υπέρ το άρτιο).

Φορολογία Εισοδήµατος & Αναβαλλόµενος Φόρος

Η επιβάρυνση της περιόδου µε φόρους εισοδήµατος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόµε-
νους 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 διαφο-
ρετικές 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 περίπτω-
ση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήµατος περιλαµβάνουν τις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις δηµο-
σιονοµικές 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 αναγνωρίζο-
νται σαν µέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης.

Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προ-
σωρινές 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 στοι-
χείου 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, λαµβά-
νοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά
ισχύουν µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Σε περίπτωση αδυναµίας σαφούς προσδιορισµού του χρόνου ανα-
στροφής 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 φο-
ρολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογι-
κή 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 δια-
φορών ελέγχεται από τον Όµιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό
µέλλον.
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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.

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 ανε-
ξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το
ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν
έξοδο) µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή.

Παροχές µετά την Έξοδο από την Υπηρεσία: Οι παροχές µετά την λήξη της απασχόλησης περιλαµβάνουν συντά-
ξεις ή άλλες παροχές (ασφάλειες ζωής και ιατρική περίθαλψη) που παρέχει η επιχείρηση µετά την λήξη της απασχό-
λησης, ως αντάλλαγµα της υπηρεσίας των εργαζοµένων. Συνεπώς περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων
εισφορών όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Το δεδουλευµένο κόστος των προγραµµάτων καθορισµέ-
νων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.

■ Πρόγραµµα Καθορισµένων Εισφορών

Με βάση το πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νοµική ή τεκµαρτή) περιορίζεται
στο ποσό που έχει συµφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. ταµείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές και χορηγεί
τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόµενος προσδιορίζεται από το ποσό που καταβάλ-
λει 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 παρού-
σα 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 Ελληνικού ∆ηµοσίου.

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής της επιχείρησης, όσο και του εξό-
δου το οποίο θα αναγνωριστεί στα αποτελέσµατα. Αυτά που προκύπτουν από τις προσαρµογές µε βάση τα ιστορικά
δεδοµένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευµένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα απο-
τελέσµατα µέσα στον αναµενόµενο µέσο ασφαλιστικό χρόνο των συµµετεχόντων στο πρόγραµµα. Το κόστος προϋ-
πηρεσίας 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 προϋπηρε-
σίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης.

Παροχές Τερµατισµού της Απασχόλησης: Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης καταβάλονται όταν οι
εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία συνταξιοδοτήσεως. Ο Όµιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δε-
σµεύεται, 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
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(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 παρο-
χών 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.

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 επι-
χορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και
αναγνωρίζονται µε τρόπο συστηµατικό στα έσοδα, µε βάση την αρχή του συσχετισµού των επιχορηγήσεων µε τα
αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν.

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως
έσοδο επόµενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηµατικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλι-
µης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού.

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 σύ-
νταξης 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 οι-
κονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών οφελών είναι πιθανή.

Αναγνώριση Εσόδων και Εξόδων

- Έσοδα: Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων αγαθών και παροχής υπη-
ρεσιών, 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 ∆ικαιώµατα Χρήσης Ενσώµατων Στοιχείων (Αντισταθµιστικά Οφέλη): Η εύλογη
αξία των παραχωρηθέντων δικαιωµάτων αναγνωρίζεται ως έσοδο επόµενων χρήσεων και αποσβένεται στον λο-
γαριασµό 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
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πραγµατικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει αποµείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών µειώνεται στο ανα-
κτήσιµο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών προεξο-
φλουµένων µε το αρχικό πραγµατικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το ίδιο επιτόκιο επί της απο-
µειωµένης (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 έξο-
δα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση.

Μισθώσεις

εταιρεία Οµίλου ως Μισθωτής: Οι µισθώσεις παγίων κατά τις οποίες µεταβιβάζονται στον Όµιλος όλοι οι κίνδυνοι
και τα οφέλη που έχουν σχέση µε την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική µετα-
βίβαση ή µη του τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν τις χρηµατοοικονοµικές µισθώσεις. Οι µισθώ-
σεις 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 χρηµα-
τοοικονοµική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από µισθώµατα, καθαρές από χρηµατοοικονοµικά έξοδα,
απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το µέρος του χρηµατοοικονοµικού εξόδου που αφορά σε χρηµατοδοτικές µισθώ-
σεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν µε χρη-
µατοδοτική 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 µισθώ-
σεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκµισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρή-
σης αναλογικά κατά τη διάρκεια της µίσθωσης.

εταιρεία Οµίλου ως Εκµισθωτής: Όταν πάγια εκµισθώνονται µε χρηµατοδοτική µίσθωση, η παρούσα αξία των µι-
σθωµάτων 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 αναγνωρί-
ζεται στα αποτελέσµατα χρήσης κατά τη διάρκεια της µίσθωσης χρησιµοποιώντας τη µέθοδο της καθαρής επένδυ-
σης, η οποία αντιπροσωπεύει µια σταθερή περιοδική απόδοση.

Πάγια που εκµισθώνονται µε λειτουργικές µισθώσεις περιλαµβάνονται στις ενσώµατες ακινητοποιήσεις του ισολογι-
σµού. Αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους σε βάση συνεπή µε παρόµοιες ιδιό-
κτητες ενσώµατες ακινητοποιήσεις. Το έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν κίνητρα που δόθηκαν στους µισθω-
τές) αναγνωρίζεται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της µίσθωσης.

Κατασκευαστικά Συµβόλαια

Τα κατασκευαστικά συµβόλαια αφορούν την κατασκευή περιουσιακών στοιχείων ή οµάδα συνδεδεµένων περιουσια-
κών 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,
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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 συµβο-
λαίου αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συµβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και έξοδο.

Ο Όµιλος χρησιµοποιεί τη µέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το κατάλληλο ποσό εσόδου και
εξόδου που θα αναγνωρίσει σε µια συγκεκριµένη περίοδο. 

Το στάδιο ολοκλήρωσης µετράται µε βάση το συµβατικό κόστος που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι την ηµεροµηνία
του ισολογισµού σε σχέση µε το συνολικό εκτιµώµενο κόστος κατασκευή κάθε έργου.

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 υπερ-
βαίνουν 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 υπο-
χρέωση προς τους πελάτες συµβολαίων έργων στο κονδύλι «Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις».

∆ιανοµή 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.
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Μεταβολές Ίδια Κεφάλαια

ποσά σε € 31/12/04 31/12/03 31/12/04 31/12/03
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως είχαν προγενέστερα 

απεικονισθεί σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ 250.908.760 249.527.338 212.233.170 211.589.860

Πρασαρµογές των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Αναταξινόµηση Επιχορηγήσεων από τα ίδια κεφάλαια 

στις µακρ/σµες υποχρεώσεις (έσοδα επόµενων χρήσεων) (111.838) (149.048) - -

Επίδραση από την αποτίµηση των ενσώµατων ακινητοποιήσεων 46.738.115 52.006.496 4.886.579 5.005.684 

Επίδραση από την µη αναγνώριση των εξόδων 

εγκατάστασης ως ασώµατες ακινητοποιήσεις (5.978.723) (3.455.624) (5.687.273) (1.939.845)

Επίδραση από τα κατασκευαστικά συµβόλαια 61.390 (2.390.755)

Μετάθεση αναγνώρισης πληρωτέων µερισµάτων στο χρόνο έγκρισης τους από την Γ.Σ. 8.104.068 4.052.034 8.104.068 4.052.034 

Αναστροφή Πρόβλεψη Υποτίµησης Θυγατρικών 697.062 695.738 697.062 695.738 

Αποτίµηση Χρηµ/µικών Στοιχείων ∆ιαθεσίµων 

προς πώληση στην εύλογη αξία τους (943.640) (9.346) - - 

Αποτίµηση Χρηµ/µικών Στοιχείων στην Εύλογη Αξία µέσω των αποτελεσµάτων 1.427 228.856 - - 

Αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης (1.760.581) (2.361.593) (79.181) (73.952)

Αναγνώριση Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων 

ως ενσώµατες ακινητοποιήσεις και υποχρεώσεις 2.212 9.505 - - 

Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων (15.176.866) (13.636.337) - - 

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές Μετατροπής

Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας (39.802.866) (42.930.332) (24.885.079) (26.178.154)

Προσαρµογές goodwill (7.265.316) (19.636.108) - - 

Επίδραση από την ενοποίηση συγγενών επιχειρήσεων 

µε την µέθοδο της καθαρής θέσης (3.139.516) (1.406.439) - - 

Αναγνώριση Παράγωγων Χρηµ/κων Στοιχείων (15.505.928) (11.440.516) (15.505.928) (11.440.516)

Επίδραση από ενοποίηση Θυγατρικών επιχειρήσεων - 472.100 

Αποτίµηση σε Χρηµ/κων Στοιχείων σε Εύλογη Αξία (1.171.436) (2.726.956) (1.171.436) (2.726.956)

Υπολογισµός Τόκων Κοινοπρακτικών ∆ανειων 

σύµφωνα µε το Εσωτερικό Συντελεστή Απόδοσης (324.579) 59.452 (324.579) 59.452 

Αναγνώριση αναλογούντα τρέχοντα φόρου εισοδήµατος ενδιάµεσης περιόδου - - - - 

Αναγνώριση πιστωτικών συναλλαγµατικών διαφορών αποτίµησης στα αποτελέσµατα 22.453.009 18.880.794 21.294.347 18.880.794 

Σύνολο προσαρµογών (13.124.006) (23.738.080) (12.671.419) (13.665.720)

Επενδεδυµένα κεφάλαια, κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 237.784.753 225.789.258 199.561.751 197.924.140 
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Μεταβολές στα Αποτελέσµατα

ποσά σε € 31/12/04 31/12/03
Σύνολο Αποτελεσµάτων, όπως είχαν προγενέστερα απεικονιστεί σύµφωνα µε το ΕΓΛΣ 15.292.282 8.653.271

Πρασαρµογές των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης
Επίδραση από την µη αναγνώριση των εξόδων εγκατάστασης ως ασώµατες ακινητοποιήσεις 3.782.117 3.748.306 

Επίδραση από τα κατασκευαστικά συµβόλαια 2.197.223 - 

Επίδραση στις αποσβέσεις χρήσης των ενσώµατων παγίων στοιχείων 

του ενεργητικού, από την διαφοροποίηση των συντελεστών απόσβεσης και της αποσβεστέας αξίας (2.377.183) (24.998)

Αναστροφή Αποσβέσεων Εξόδων Εγκατάστασης που είχαν κεφαλαιοποιηθεί σε προηγούµενες χρήσεις 1.444.588 - 

Αποτίµηση Χρηµ/µικών Στοιχείων στην Εύλογη Αξία µέσω των αποτελεσµάτων 1.328.606 1.556.032 

Αναγνώριση δεδουλευµένων παροχών προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης 661.903 55.662 

Υπολογισµός Τόκων Κοινοπρακτικών ∆ανειων σύµφωνα µε το Εσωτερικό Συντελεστή Απόδοσης (591.860) (591.860)

Αναστροφή Απόσβεσης υπεραξίας 7.022.325 - 

Αναστροφή Πρόβλεψης Υποτίµησης Θυγατρικών 1.324 1.324 

Αναστροφή προβλέψεων επισφαλειών - -

Πρόβλεψη Επισφαλειών (1.540.529) - 

Κέρδος από εξαγορά Επιχείρησης 232.386 - 

Κέρδος από συγχώνευση Επιχείρησης - -

Αναγνώριση Χρηµατοδοτικών Μισθώσεων ως ενσώµατες ακινητοποιήσεις και υποχρεώσεις (7.293) - 

Αναγνώριση αναβαλλόµενης φορολογίας 2.213.540 1.246.691 

Μη αναγνώριση διαφορών ενοποίησης ως goodwill - - 

Επίδραση από την ενοποίηση συγγενών επιχειρήσεων µε την µέθοδο της καθαρής θέσης (1.733.077) - 

Αναγνώριση Παράγωγων Χρηµ/κων Στοιχείων (4.065.412) (4.065.412)

Αντιλογισµός Πρόβλεψης κόσοτυς Πώλησης Ιδιοκατασκευαζόµενου ακινήτου

Αναγνώριση αναλογούντα τρέχοντα φόρου εισοδήµατος ενδιάµεσης περιόδου - - 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου - - 

Μετάθεση αναγνώρισης µερισµάτων στο χρόνο έγκρισης τους από την Γ.Σ. - - 

Αναγνώριση συναλλαγµατικών διαφορών αποτίµησης στα αποτελέσµατα (3.654.131) (4.935.755)

Σύνολο προσαρµογών 4.914.527 (3.010.011)

Αποτελέσµατα, κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 20.206.809 5.643.259 
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(i) – Επίδραση από την Αποτίµηση των Ενσώµατων Παγίων Στοιχείων του Ενεργητικού την 31η ∆εκεµβρίου 2003

Τα οικόπεδα, τα κτίρια καθώς και το µεγαλύτερο µέρος του µηχανολογικού εξοπλισµού αποτιµήθηκε κατά την ηµε-
ροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ (1/1/2004) στο τεκµαιρόµενο κόστος (deemed cost), σύµφωνα µε τις διατάξεις του
∆ΠΧΠ 1. Ως «τεκµαιρόµενο» κόστος θεωρείται η εύλογη αξία του παγίου εξοπλισµού κατά την ηµεροµηνία µετάβα-
σης στα ∆ΠΧΠ, η οποία προσδιορίστηκε µετά από µελέτη ανεξάρτητου οίκου εκτιµητών.

Τα υπόλοιπα ενσώµατα πάγια στοιχεία του ενεργητικού (κυρίως µεταφορικά µέσα, έπιπλα γραφείων και ηλεκτρονικοί
υπολογιστές) αποτιµήθηκαν στο αρχικό κόστος κτήσης τους µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις
των παγίων αυτών επαναπροσδιορίστηκαν µε βάση την πραγµατική ωφέλιµη ζωή των παγίων. Αναλυτικά, από την
αποτίµηση των στοιχείων του πάγιου ενεργητικού κατά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ προέκυψαν τα εξής:

Ενσώµατα πάγια που αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία ( τεκµαιρόµενο κόστος) ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Εύλογη Αξία ως αξία τεκµαιρόµενη αξία κτήσης για τα ∆ΠΧΠ 82.464.123 17.718.123
Λογιστική Αξία κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές 30.905.438 12.712.438
Σύνολο προσαρµογής στη λογιστική αξία 51.558.685 5.005.685
Ενσώµατα πάγια που αποτιµήθηκαν στο αρχικό κόστος µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις
Λογιστική Αξία κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ 
(αποσβέσεις βάσει ωφέλιµης ζωής) 6.316.623 3.442.623
Λογιστική Αξία κατά την ηµεροµηνία µετάβασης, 
σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές (αποσβέσεις Π∆100/98)) 5.798.722 3.442.623
Σύνολο προσαρµογής στη λογιστική αξία 517.901 -

Σύνολο Προσαρµογών στην αξία των Ενσώµατων Παγίων Στοιχείων κατά την ηµεροµηνία µετάβασης 52.076.586 5.005.685

Οι µεταβολές που παρατηρούνται τη χρήση 2004, οφείλονται στα κάτωθι:

-στην αναπροσαρµογή που διενήργησε ο Όµιλος στις προηγούµενες λογιστικές αρχές µε βάση τις διατάξεις του
ν.2065.

-στον επαναϋπολογισµό των αποσβέσεων της χρήσης 2004 αλλά και της ενδιάµεσης περιόδου µέχρι την
31/12/2004 µε βάση τις νέες αξίες κτήσης, αλλά και τις πραγµατικά προσδοκώµενες ωφέλιµες ζωές των παγίων.

(ii) – Επίδραση από Κατασκευαστικά Συµβόλαια

Ο χειρισµός των εσόδων και εξόδων των κατασκευαστικών συµβάσεων έργων, καθορίζεται µε βάση τις απαιτήσεις
του ∆.Λ.Π. 11. Τα έσοδα και τα έξοδα που αφορούν την κάθε σύµβαση κατασκευής έργων αναγνωρίζονται στα απο-
τελέσµατα της χρήσεως, ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της συµβατικής δραστηριότητας κατά την ηµεροµηνία
κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. Εποµένως το κόστος των έργου που έχει µεν εκτελεστεί, αλλά δεν έχει τι-
µολογηθεί αντίστοιχα στον πελάτη, καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης µαζί µε το αναλογούντα
συµβατικό έσοδο. Αντίθετα σύµφωνα µε τα προηγούµενα λογιστικά πρότυπα, το κόστος του έργου αυτού αναγνωρί-
ζονταν ως απόθεµα και το σχετικό κέρδος αναγνωρίζονταν στην χρήση που τιµολογούνταν και όχι στη χρήση που
κατασκευάζονταν. Επιπλέον, για τα έργα για τα οποία εκτιµήθηκε ότι κατά την ολοκλήρωσή τους θα υπάρχει ζηµιο-
γόνο αποτέλεσµα, το ∆.Λ.Π. 11 απαιτεί η ζηµιά αυτή να αναγνωρίζεται άµεσα στα αποτελέσµατα.
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Συνεπώς, µε βάση τα προαναφερθέντα, τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου προσαρµόστηκαν ως εξής: 

ποσά σε €000 Ο ΟΜΙΛΟΣ

1-Ιαν-04 31-∆εκ-04

∆ιαγραφή πραγµατικού κόστους έργου που έχει ολοκληρωθεί, 
αλλά σύµφωνα µε τα προηγούµενα πρότυπα είχε καταχωρηθεί ως απόθεµα-13.588 -12.732
Αναγνώριση Συµβατικού Εσόδου που αναλογεί στο εκτελεσθέν έργο 11.973 12.589
Αναγνώριση Πρόβλεψης για Συµβόλαια που εκτιµάται ότι θα είναι ζηµιογόνα -777 -51
Σύνολο Επίδρασης από εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 11 -2.392 -194

Από τον επαναπροσδιορισµό των εσόδων και των εξόδων των κατασκευαστικών έργων προέκυψαν, κατά την
31/12/2004, σε επίπεδο Οµίλου τα ακόλουθα: Μείωση του Κόστους πωλήσεων των έργων κατά ποσό € 855 χιλ., αύ-
ξηση του κύκλου εργασιών κατά ποσό € 617 χιλ. και λοιπά έσοδα ποσού € 725 χιλ. το οποία αφορά σε έσοδα από
προβλέψεις ζηµιάς έργων, η εκτέλεση των οποίων ολοκληρώθηκε εντός του 2004. 

Για 31/12/2004 υπήρχε αρνητική επιβάρυνση στα αποτελέσµατα του Οµίλου κατά ποσό € 222 χιλ. περίπου.

(iii) – Αποτίµηση Χρηµατοοικονοµικών Εργαλείων

Ο Όµιλος χρησιµοποίησε την παρεχόµενη από το ∆ΠΧΠ 1 επιλογή να ταξινοµήσει τα χρηµατοοικονοµικά µέσα του
χαρτοφυλακίου της σε «Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία ∆ιαθέσιµα προς πώληση», «Παράγωγα Χρηµατοοικονοµικά
στοιχεία» και «Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία σε Εύλογες Αξίες µέσω των Αποτελεσµάτων» κατά την ηµεροµηνία µετά-
βασης στα ∆ΠΧΠ (1/1/2004). 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα, τα οποία µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα, επανεκτιµήθηκαν κατά την ηµεροµηνία
µετάβασης στα ∆ΠΧΠ στις εύλογες αξίες τους (π.χ. για τους εισηγµένους στο χρηµατιστήριο τίτλους η τιµή κλεισί-
µατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού). 

Η διαφορά κατά την 31/12/2003 ποσού € 11.440 χιλ. (€ 11.037 αφορά συµβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων και νοµι-
σµάτων και ποσό € 560 χιλ. αφορά παράγωγα εµπορευµάτων) που προέκυψε µεταξύ της αποτίµησης βάσει ∆ΠΧΠ
και της αποτίµησης βάση των προηγούµενων λογιστικών αρχών (οι οποίες δεν απαιτούσαν αποτίµηση τέτοιων µέ-
σων) επιβάρυνε τα ίδια κεφάλαια. Αντίστοιχα σωρευτικά η επίδραση στα ίδια κεφάλαια στις 31/12/2004 ανήλθε σε
ποσό € 15.506 χιλ. ενώ τα αποτελέσµατα της χρήσης 2004 επιβαρύνθηκαν µε ποσό € 4.065χιλ.

Οποιαδήποτε θετική ή αρνητική διαφορά προκύπτει από την επανεκτίµηση των «Χρηµατοοικονοµικών Στοιχείων
∆ιαθέσιµων προς πώληση» µετά την ηµεροµηνία µετάβασης στα ∆ΠΧΠ µεταφέρεται σε ειδικό αποθεµατικό, ενώ
αντίστοιχα κέρδη ή ζηµιές επανεκτίµησης των «Παραγώγων Χρηµατοοικονοµικών στοιχείων» και των «Χρηµατοοικο-
νοµικών Στοιχείων σε Εύλογες Αξίες µέσω των Αποτελεσµάτων» αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου. 

(iv) – Αναγνώριση ∆εδουλευµένων Παροχών Προσωπικού λόγω Συνταξιοδότησης

Με βάση τις νέες λογιστικές αρχές ο Όµιλος αναγνωρίζει ως υποχρέωση την παρούσα αξία της νοµικής δέσµευσης
που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζηµίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης.
Με βάση τις προηγούµενες λογιστικές αρχές, το έξοδο αποζηµίωσης λόγω συνταξιοδότησης αναγνωρίζονταν σε τα-
µειακή βάση. Η σχετική υποχρέωση κατά την ηµεροµηνία µετάβασης ανήλθε σε ποσό € 2.978 χιλ. (και € 414 χιλ. η
µητρική), η οποία υπολογίστηκε κατόπιν αναλογιστικής µελέτης. 

Συγκεκριµένα, σχετική µελέτη αφορούσε στην διερεύνηση και υπολογισµό των αναλογιστικών µεγεθών που απαι-
τούνται από τις προδιαγραφές που θέτουν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π. 19) και είναι υποχρεωτικό να κατα-
χωρηθούν στον Ισολογισµό και την κατάσταση αποτελεσµάτων κάθε επιχείρησης. Η βασική ηµεροµηνία που χρησι-
µοποιήθηκε ως ηµεροµηνία αναλογιστικής αποτίµησης των διαφόρων µεγεθών είναι η 31/12/2004 (ή ισοδύναµα η
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01/01/2005). Για τον υπολογισµό της αντίστοιχης υποχρέωσης την 01/01/2004 χρησιµοποιήθηκαν οι αντίστοιχες
αναλογιστικές υποθέσεις – παραδοχές.

Έτσι, εντός της χρήσης 2004, τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα ωφελήθηκαν κατά ποσό € 661 χιλ. ενώ τα αποτελέσµα-
τα της εταιρείας ωφελήθηκαν κατά ποσό € 55 χιλ. Η ωφέλεια αυτή οφείλεται στην µείωση του αριθµού του απασχο-
λούµενου προσωπικού της θυγατρικής εταιρείας ΜΕΤΚΑ Α.Ε. κατά την χρήση 2004. 

(v) – Μη αναγνώριση ∆ιαφορών Ενοποίησης ως Goodwill

Ο όµιλος επέλεξε, σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 1, να µην εφαρµόσει αναδροµικά το ∆ΠΧΠ 3 «Ενοποίηση Επιχειρήσεων» και
να µην επαναπροσδιορίσει την υπεραξία που προέκυψε από τις εξαγορές θυγατρικών πριν την ηµεροµηνία µετάβα-
σης στα νέα πρότυπα. 

Επιπλέον εξετάζοντας την σχέση κόστους/ ωφέλειας από την αναλυτική εφαρµογή των απαιτήσεων του ∆ΠΧΠ 3 για
την αναγνώριση της αναπόσβεστης υπεραξίας ποσού € 140.489 χιλ. που είχε υπολογιστεί σύµφωνα µε τις προηγού-
µενες λογιστικές αρχές, αποφασίστηκε να µην αναγνωριστεί υπεραξία ποσού € 16.674χιλ. 

Συνεπώς, κατά την ηµεροµηνία µετάβασης η υπεραξία που αναγνωρίστηκε ανήλθε στο ποσό των €123.814 χιλ. Τα
ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης 2004 έχουν ωφεληθεί µε το ποσό των € 7.022 χιλ. που αφορά αποσβέσεις
της υπεραξίας σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές αρχές. 

Το αναπόσβεστο υπόλοιπο της υπεραξίας που αναγνωρίστηκε κατά την ηµεροµηνία µετάβασης αφορά της επενδύ-
σεις στις θυγατρικές εταιρείες:

v) Μη αναγνώριση ∆ιαφορών Ενοποίησης ως Goodwill

Αναγνωριζόµενη Υπεραξία 31/12/2003 ποσά σε €

ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 122.987.041
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 320.732
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 506.797
ΣΥΝΟΛΟ 123.814.570

Ο Όµιλος σε ετήσια βάση διενεργεί έλεγχο αποµείωσης της εύλογης αξίας της Υπεραξίας σύµφωνα µε το ∆ΠΧΠ 3,
εξετάζοντας τις αναµενόµενες ταµιακές ροές από τις επενδύσεις σε θυγατρικές. Σε κάθε περίπτωση που προκύ-
πτουν ενδείξεις αποµείωσης ο Όµιλος επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης µειώνοντας την αξία της υπεραξίας. 

(vi) – Επίδραση από την Ενοποίηση Συγγενών Επιχειρήσεων µε την Μέθοδο της Καθαρής Θέσης

Η εταιρεία προβαίνει σε ενοποίηση µε την µέθοδο της καθαρής θέσης των συγγενών επιχειρήσεων «ΕΛΒΟ Α.Β.Ε»,
«Hellenic Copper Mines» και «Β.Ε.Α.Τ.». 

Από την ενοποίηση µε την µέθοδο της καθαρής Θέσης κατά την ηµεροµηνία µετάβασης τα αποτελέσµατα επιβαρύν-
θηκαν κατά ποσό € 1.406χιλ. 

Οι διαφορές που προκύπτουν στα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου από την ενοποίηση των συγγενών αυτών εταιρειών,
προκύπτει από τις προσαρµογές που έχουν διενεργηθεί στις σχετικές οικονοµικές καταστάσεις αυτών, προκειµένου
οι καταστάσεις αυτές να είναι συµβατές µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Επιπλέον εξετάζοντας την σχέση κόστους/ ωφέλειας από την αναλυτική εφαρµογή των απαιτήσεων του ∆ΠΧΠ 3 για
την αναγνώριση της αναπόσβεστης υπεραξίας που είχε υπολογιστεί σύµφωνα µε τις προηγούµενες λογιστικές αρ-
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χές, αποφασίστηκε να µην αναγνωριστεί υπεραξία ποσού € 2.961χιλ. 

Η Αναπόσβεστη υπεραξία που έχει προκύψει κατά την ενοποίηση των συγγενών εταιρειών ανέρχεται σε ποσό €
11.289χιλ. και αφορά την επένδυση στην συγγενή εταιρεία «ΕΛΒΟ Α.Β.Ε.» 

Ο Όµιλος διενεργεί ετήσια, έλεγχο αποµείωσης της εύλογης αξίας της Υπεραξίας και οποιαδήποτε µείωση επιβαρύ-
νει τα Αποτελέσµατα χρήσης του Οµίλου. 

(vii) – Μετάθεση Αναγνώρισης Πληρωτέων Μερισµάτων στο Χρόνο Έγκρισης τους από την Γ.Σ.

Σε αντίθεση µε τις προηγούµενα ισχύουσες λογιστικές αρχές, τα πληρωτέα µερίσµατα αναγνωρίζονται ως υποχρέω-
ση κατά την ηµεροµηνία έγκρισης της προτεινόµενης διανοµής του ∆.Σ. από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

(viii) – Αναγνώριση Πιστωτικών Συναλλαγµατικών ∆ιαφορών στα Αποτελέσµατα εις Νέον

Η σωρευµένη πρόβλεψη πιστωτικών συναλλαγµατικών διαφορών αποτίµησης που είχε διενεργηθεί σύµφωνα µε τις
προηγούµενες λογιστικές αρχές µεταφέρθηκε στα ίδια κεφάλαια της 31/12/2003. Στην χρήση 2004 το σύνολο των
συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν κατά την αποτίµηση υποχρεώσεων και απαιτήσεων σε Ξ/Ν µεταφέρθη-
καν στα αποτελέσµατα της χρήσης.

(ix) – Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων

Κατά την ηµεροµηνία µετάβασης διενεργήθηκαν σωρευτικά προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων σε θυγατρικές
εταιρείες του Οµίλου σε βάρος των ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων. Οι προβλέψεις στηρίχθηκαν στα πιστοποιητικά
ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επί των οικονοµικών καταστάσεων (όπως δηµοσιεύθηκαν σύµφωνα µε τις προηγού-
µενες λογιστικές αρχές κατά την ηµεροµηνία µετάβασης).

∆εσµεύσεις

Οι δεσµεύσεις του οµίλου και της εταιρείας αναφορικά µε τα κατασκευαστικά συµβόλαια έχουν ως εξής:

ποσά σε € Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
∆εσµεύσεις από Κατασκευαστικά Συµβόλαια 30/9/2005 31/12/2005 30/9/2005 31/12/2005
Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο Έργων 493.121.922 442.312.587 - -
Χορηγηθείσες Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης 97.639.404 128.896.702 - -
Σύνολο 590.761.326 571.209.289 - -
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