
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
Ανακοίνωση σχετικά µε την έκτακτη εφάπαξ εισφορά κοινωνικής 

ευθύνης του άρθρου 5 του ν. 3845/2010 
 
Η εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ενηµερώνει το 
επενδυτικό κοινό ότι σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν.3845/2010 (ΥΕΚ 
Α΄65/6.5.2010), επιβλήθηκε έκτακτη εφάπαξ εισφορά κοινωνικής 
ευθύνης, στο συνολικό καθαρό εισόδηµα των νοµικών προσώπων, του 
οικονοµικού έτους 2010 (χρήση 2009), εφόσον το εισόδηµα αυτό 
υπερβαίνει τα εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και συγκεκριµένα:  

- για συνολικό καθαρό εισόδηµα από 100.000-300.000€ επιβάλλεται 
έκτακτη εισφορά µε ποσοστό 4% 

- για συνολικό καθαρό εισόδηµα από 300.000-1.000.000€ επιβάλλεται 
έκτακτη εισφορά µε ποσοστό 6% 

- για συνολικό καθαρό εισόδηµα από 1.000.000-5.000.000€ 
επιβάλλεται έκτακτη εισφορά µε ποσοστό 8% 

- για συνολικό καθαρό εισόδηµα πάνω από 5.000.000€ επιβάλλεται 
έκτακτη εισφορά µε ποσοστό 10% 

 
Το συνολικό καθαρό εισόδηµα αναφέρεται στο µεγαλύτερο µεταξύ του 
φορολογητέου και αυτού που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τα ∆ΛΠ. Στην 
περίπτωση που ο µέσος όρος του διπλάσιου του συνολικού καθαρού 
εισοδήµατος των χρήσεων 2007-2008 (οικονοµικών ετών 2008-2009) 
ξεπερνάει το συνολικό καθαρό εισόδηµα της χρήσης 2009 (Οικονοµικό έτος 
2010), τότε η βάση υπολογισµού για την έκτακτη εισφορά περιορίζεται στο 
ποσό που αναφέρεται στο διπλάσιο του συνολικού καθαρού εισοδήµατος 
των χρήσεων 2007-2008 (Οικονοµικών ετών 2008-2009). Σε περίπτωση 
που από το τελευταίο προκύπτει τόσο φορολογική ζηµιά όσο και λογιστική 
ζηµιά κατά ∆ΛΠ τότε δεν υπολογίζεται έκτακτη εισφορά. 
 
Η εταιρεία και ο Όµιλος έχουν υπολογίσει το ποσό της έκτακτης εισφοράς 
σύµφωνα µε τα ανωτέρω ως εξής:  
 
Για την Εταιρεία: ποσό 117.040 €, το οποίο θα επηρεάσει ισόποσα τα 
κέρδη µετά από φόρους και την Καθαρή Θέση της χρήσης 2010. 
 
Για τον Όµιλο: ποσό 8.271.460 €, το οποίο θα επιβαρύνει ισόποσα τα 
ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά από φόρους και την Συνολική 
Ενοποιηµένη Καθαρή Θέση , αναλυµένο σε 6.154.659 € στα αποτελέσµατα 
µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας1 και σε 2.116.801 € στα 
δικαιώµατα µειοψηφίας. 
 
Σηµειώνεται ότι στις ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31/3/2010 η 
εταιρεία και ο Όµιλος έχουν διενεργήσει προβλέψεις στα αποτελέσµατά 
τους µε βάση την αναλογία του τριµήνου (ήτοι ¼ της συνολικής ετήσιας 
πρόβλεψης), ως εξής: 
 
Η Εταιρεία έχει διενεργήσει πρόβλεψη ποσού 29.260€ µε το οποίο έχει 
επιβαρύνει τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και την Καθαρή Θέση της 
31/3/2010 

                                                 
1 Με βάση τα ποσοστά µειοψηφίας που ίσχυαν την 31/3/2010 



 
Ο Όµιλος έχει διενεργήσει πρόβλεψη ποσού 2.067.865 € µε την οποία έχει 
επιβαρύνει τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και την Συνολική 
Ενοποιηµένη Καθαρή Θέση της 31/3/2010, αναλυµένο σε 1.538.665 € στα 
αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας και σε 529.200 
€ στα δικαιώµατα µειοψηφίας.    
 


