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Μήνυμα Προέδρου

Το 2018 ήταν άλλη μια χρονιά αλλαγών, τόσο όσον αφορά στη χώρα μας, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Για την ελληνική οικο-
νομία αποτέλεσε ορόσημο η ολοκλήρωση του τρίτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες 
και προοπτικές για θετική εξέλιξη στη χώρα. Παρά τις ευνοϊκές προβλέψεις όμως, σημαντικές παραμένουν οι προκλήσεις για την 
επόμενη μέρα της χώρας, καθώς το 2019 είναι μια  εκλογική χρονιά. Σε διεθνές επίπεδο, σημαντικά γεγονότα στην πολιτική σκηνή 
οδήγησαν σε αποσταθεροποίηση αρκετών περιοχών του πλανήτη και, μαζί με τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ μεγάλων οικονομιών, 
δυνάμωσαν το αίσθημα αβεβαιότητας. 

Ωστόσο μέσα σε αυτό το κλίμα, η MYTILINEOS κατάφερε, για άλλη μια χρονιά, να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις και να πετύχει 
θετικές οικονομικές επιδόσεις. 

Στον Τομέα της Μεταλλουργίας, μέσα σε ένα έτος με δύσκολα προβλέψιμες ανατροπές, η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες 
από την επιβολή αμερικανικών δασμών στη ρωσική βιομηχανία και βγήκε κερδισμένη. Η ραγδαία αύξηση της τιμής της αλουμίνας, 
που επηρέασε αρνητικά όλους σχεδόν τους παραγωγούς αλουμινίου, δεν έπληξε την εταιρεία αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά 
το πλεονέκτημα της πλήρως καθετοποιημένης παραγωγής. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης του Τομέα Μεταλλουργίας, πραγματοποι-
ήθηκε η εξαγορά του 97,87% των μετοχών της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. Α.Ε που δραστηριοποιείται στην βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία 
και εμπορία μετάλλων και ιδιαίτερα των κραμάτων Αλουμινίου και προϊόντων τους. Μέσω της συγκεκριμένης εξαγοράς αυξάνεται 
η παρουσία της εταιρείας στις αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενισχύεται άμεσα η παραγωγή της και επεκτείνεται η 
δραστηριότητά της με την ανακύκλωση scrap αλουμινίου. Παράλληλα, προχωρά η βασική μηχανολογική μελέτη για το νέο -game 
changer- εργοστάσιο παραγωγής Αλουμίνας στις εγκαταστάσεις του Αγίου Νικολάου.

Στον Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών, η εταιρεία συνέχισε και μέσα στο 2018 την επιτυχημένη πορεία της στις διεθνείς 
κατασκευές ενεργειακών έργων, ενώ η METKA EGN ανακοίνωσε μέσα στη χρονιά νέες επενδυτικές συνεργασίες με την επέκταση 
των δραστηριοτήτων της σε υφιστάμενες και σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές. Αρχικά υπεγράφη συμφωνητικό με την εταιρεία HC 
ESS3 Ltd για τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή ενός νέου υβριδικού έργου συστήματος αποθήκευσης ενέργειας ισχύος 20 MW, 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ανακοινώθηκε επίσης η υπογραφή σύμβασης ύψους €200 εκατ. με την Talasol Solar S.L.U. για την υλοποίηση 
μονάδας ηλιακής ενέργειας μεγάλης κλίμακας στην Ισπανία. Τέλος, προχώρησε με επιτυχία στην πώληση τεσσάρων λειτουργικών 
φωτοβολταϊκών έργων στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνολικής ισχύος 18 MW, στην Lightsource BP, κορυφαία εταιρεία στον τομέα της 
ηλιακής ενέργειας. Μέσα στην ίδια χρονιά, η δραστηριότητα των έργων των φωτοβολταϊκών σταθμών της εταιρείας επεκτάθηκε 
στις πέντε ηπείρους. Παράλληλα, η θυγατρική METKA Power West Africa και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Νιγηρίας υπέγραψαν 
συμφωνία για το πρώτο υβριδικό έργο παραγωγής ενέργειας εκτός δικτύου στην Αφρική με το πρόγραμμα Energizing Education  
για την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας σε μια σειρά ομοσπονδιακών πανεπιστημίων και πανεπιστημιακών νοσοκομείων σε όλη τη 
Νιγηρία.

Ο Τομέας Ενέργειας συνέχισε να βρίσκεται στην κορυφή των ιδιωτών παρόχων και υιοθετώντας μια σταθερή στρατηγική κατάφερε 
να ενισχύσει τη θέση του αυξάνοντας σταθερά το μερίδιο αγοράς του. Το 2018, η MYTILINEOS ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή της 
και στην λιανική αγορά του φυσικού αερίου, προσφέροντας συνδυαστικά πακέτα ηλεκτρισμού-αερίου, ενώ μέσα στη χρονιά ξεκί-
νησε και η λειτουργία των δύο πρώτων ιδιόκτητων καταστημάτων της Protergia στη Θεσσαλονίκη και τη Νέα Ερυθραία, ξεπερνώ-
ντας τους 150.000 πελάτες. Παράλληλα, τη χρονιά που πέρασε, η εταιρεία διαφοροποίησε περαιτέρω το καλάθι της με εισαγωγή 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από νέες χώρες, ενώ ανακοινώθηκε και η απόκτηση του 100% της M&M Gas με εξαγορά 
του ποσοστού που κατείχε η Motor Oil, δημιουργώντας την MNG Trading. Τέλος, το ίδιο έτος η εταιρεία κατέθεσε αίτηση για την 
κατασκευή μιας από τις πιο σύγχρονες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στην Ευρώπη,  στο Ενεργειακό Κέντρο της στον Αγ. Νικόλαο. 
Μετά το πράσινο φως από τη ΡΑΕ το καλοκαίρι του 2018, οι εργασίες για τον σταθμό παραγωγής θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο του 
2019 και η λειτουργία του αναμένεται πριν το τέλος του 2021.

Οι επιτυχίες της εταιρείας σε όλους τους τομείς επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της μέσα  στο 2018 οδήγησαν στη διατήρηση 
των οικονομικών της επιδόσεων σε πολύ υψηλά επίπεδα, αντίστοιχα με τα ιστορικά υψηλά μεγέθη του 2017. Τα καθαρά κέρδη για 
το 2018 έφτασαν τα  €144,2 εκατ., με μείωση του καθαρού δανεισμού κατά  €177,7 εκατ., θέτοντας τις βάσεις για ένα εξίσου επιτυ-
χημένο 2019.
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Ευάγγελος Γ. Μυτιληναίος

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
MYTILINEOS

Η δραστηριότητα της MYTILINEOS όμως δεν σταματά εδώ. Για άλλη μια χρονιά έδωσε την ύψιστη σημασία στον τομέα 
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, δημιουργώντας αξία τόσο για την ίδια όσο και για το 
περιβάλλον που λειτουργεί και δραστηριοποιείται. Η προστασία του περιβάλλοντος και η συμμόρφωση της εταιρείας με 
την περιβαλλοντική νομοθεσία αποτέλεσε και τη χρονιά που πέρασε βασικό στοιχείο της επιχειρηματικής δραστηριό-
τητάς της. Πέραν της προστασίας του περιβάλλοντος, συνέχισε την προσπάθειά της για ανανέωση και αναβάθμιση της 
κοινωνικής της πολιτικής στο πλαίσιο της εταιρικής της υπευθυνότητας. 

Σε ό,τι αφορά την Εκπαίδευση, ολοκληρώθηκε ο τριετής κύκλος του πιλοτικού κοινωνικού προγράμματος «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ» 
σε συνεργασία με το «Μαζί για το παιδί» για την αντιμετώπιση της Σχολικής Διαρροής. Η εταιρεία στήριξε το 9ο Θερινό 
Σχολείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας παρέχοντας υποτροφίες σε μαθητές Λυκείου προκειμένου να αποκτήσουν γνώ-
σεις και δεξιότητες σε θέματα επιχειρηματικότητας, ενώ αναβάθμισε τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τις βιβλιοθήκες σχο-
λείων ανά την Ελλάδα. Επιπλέον, συνέχισε την εφαρμογή του επιτυχημένου προγράμματος 12μηνης έμμισθης πρακτικής 
άσκησης «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ», το μοναδικό στη χώρα μας που επικεντρώνεται αποκλειστικά στους νέους μηχανι-
κούς, μέσα από το οποίο δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας στον Τομέα Μεταλλουργίας. Στην Υγεία, σε συνεργασία 
με το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος», παρείχε απαραίτητο ιατρικό εξοπλισμό στο Παιδιατρικό Τμήμα του 
Γενικού Νοσοκομείου της Λιβαδειάς, το Κέντρο Υγείας Ύδρας και την Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Τέλος, συμπαραστεκόμενη έμπρακτα στους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 
Ιουλίου του 2018, η εταιρεία διέθεσε  €1 εκατ. για την αποκατάσταση και την πρόληψη, ενώ διέγραψε τα οφειλόμενα ποσά 
σε όλους τους καταναλωτές της Protergia στις πληγείσες περιοχές.

Το 2018 υπήρξε μια γεμάτη χρονιά για τη MYTILINEOS, με συνεχή προσπάθεια, δυσκολίες αλλά και σημαντικές επιτυχίες. 
Προχωράμε δυναμικά και συνεχίζουμε με την ίδια θέληση και με όραμα για τον ίδιο στόχο: μια δημιουργική και ανταγω-
νιστική πορεία ανάπτυξης. 

Το 2019 διαγράφεται ήδη μια δυναμική πορεία σημαντικών έργων και επενδύσεων, σε Ελλάδα και εξωτερικό, και όλα τα 
στοιχεία δείχνουν ότι θα ζήσουμε ακόμα μια χρονιά δημιουργίας και ανάπτυξης.





Ετήσια Οικονομική Έκθεση
της χρήσης από  

1η Ιανουαρίου
έως 31η Δεκεμβρίου 2018  

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

Οι
   1. Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος  
   2. Σπυρίδων Κασδάς, Αντιπρόεδρος Α’ του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος
   3. Δημήτριος Παπαδόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος  του Διοικητικού Συμβουλίου                                      

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ
εξ’ όσων γνωρίζουμε: 

α. οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – Όμιλος Επιχειρήσεων» (ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ)  για τη χρήση 
1.1.2018 έως 31.12.2018, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο 
αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, 
καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο

και

β. Η συνημμένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση 
της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, 
συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Μαρούσι, 27 Μαρτίου 2019

Οι βεβαιούντες

Ευάγγελος Μυτιληναίος

Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου και Δ/νων Σύμβουλος

Σπυρίδων Κασδάς

Αντιπρόεδρος Α’
του Διοικητικού Συμβουλίου              

Δημήτριος Παπαδόπουλος

Εκτελεστικό Μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου





Ετήσια Έκθεση
του Διοικητικού

Συμβουλίου
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗ-
ΝΑΙΟΣ Α.Ε. – Όμιλος Επιχειρήσεων» αφορά στη χρονική περίοδο της χρήσεως 
2018. Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις 
του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν αντικατασταθεί, από 1-1-2019, από τα άρθρα 
150-154 του Νόμου 4548/2018, του νόμου 3556/2007 (Φ.Ε.Κ. 91Α/30.4.2007) 
και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαια-
γοράς και ιδίως την Απόφαση με αριθμό 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Στη παρούσα έκθεση περιέχονται χρηματοοικονομικές και μη χρηματοοικονο-
μικές πληροφορίες της Εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – Όμιλος Επιχειρήσεων» 
(στο εξής η «Εταιρεία») και των θυγατρικών και συνδεδεμένων με αυτή εταιρει-
ών (στο εξής από κοινού με την εταιρεία ο «Όμιλος») για τη χρήση 2018 και πε-
ριγράφονται σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στην περίοδο αυτή και 
η επίδρασή τους στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, περιγράφονται 
οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που οι εταιρείες του Ομίλου ενδέχεται 
να αντιμετωπίσουν το επόμενο έτος και τέλος παρατίθενται οι σημαντικές συ-
ναλλαγές μεταξύ της  Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων.

Ι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία» ή «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ») αποτελεί μία από τις  
πλέον ισχυρές βιομηχανικές εταιρείες στην Ελλάδα με ισχυρή διεθνή παρουσία. 
Με κύκλο εργασιών που το 2018 ξεπέρασε τα €1,5 δις. και περισσότερους από 
3.300 εργαζόμενους, δραστηριοποιείται στους τομείς της Μεταλλουργίας, των 
Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών καθώς και στον τομέα της Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου. Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:

• διαθέτει την σημαντικότερη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και εμπορί-
ας αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μαζί με τα μεταλλεία 
της, αποτελεί κινητήρια δύναμη για την εθνική και ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά 
και την ελληνική περιφέρεια. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη 
στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στην Ευρώπη, με ετήσια παραγωγή που ανέρχε-
ται σε 650.000 τόνους βωξίτη, από υπόγεια εργοτάξια.

• Συγκαταλέγεται στη 10αδα των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου ενεργει-
ακών έργων EPC παγκοσμίως, ενώ υλοποιεί σημαντικά ενεργειακά έργα στις 
αγορές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής.

• Είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας με 1.200 MW 
θερμικών έργων στην Ελλάδα με καύσιμο φυσικό αέριο και ένα χαρτοφυλάκιο 
έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) άνω των 175 MW, που ξεπερνά το 
14% του ενεργού και αδειοδοτημένου εγκατεστημένου θερμικού παραγωγικού 
δυναμικού της χώρας.

Με έδρα την Ελλάδα και στο πλαίσιο των τριών βασικών επιχειρηματικών της 
τομέων, η Eταιρεία δραστηριοποιείται σε σχεδόν 30 χώρες, στην Ευρώπη, την 
Κεντρική Αμερική, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία.

Όραμα

«Με έμπνευση και κίνητρο την Ελληνική κληρονομιά μας, να οδηγήσουμε την 
επιχείρησή μας στην παγκόσμια επιτυχία»

Επιχειρηματική Αποστολή

«Nα επιχειρούμε σε απαιτητικές τοπικές και διεθνείς αγορές, με ευρηματικότη-
τα, αποτελεσματικότητα και σεβασμό για το περιβάλλον και την κοινωνία. Στη-
ριζόμαστε στο δυναμικό των ανθρώπων μας και δημιουργούμε αξία για τους 
πελάτες μας, τους μετόχους, τους εργαζόμενους μας και την Ελληνική οικο-
νομία».

Εταιρικές Αξίες

Οι εταιρικές αξίες της Εταιρείας εκπορεύονται από τις αρχές και το όραμα της 
Διοίκησης της. Αποτελούν τη βάση της κουλτούρας της και αποτελούν τα θεμέ-
λια για την ανάπτυξή της.

• Αποτελεσματικότητα με Προτεραιότητα την 
Ασφάλεια

Η Εταιρεία αντιμετωπίζει με επιτυχία τις δύσκολες 
προκλήσεις και παραμένει προσηλωμένη στην επί-
τευξη των στόχων της, αλλά πάντα εξασφαλίζοντας 
την ασφάλεια στην εργασία.

• Αδιάκοπος Αγώνας των Ανθρώπων της για 
Ανταγωνιστικότητα

Η προσπάθεια της Εταιρείας να είναι ανταγωνιστική 
είναι συνεχής και βασίζεται στην τεχνογνωσία, τις 
δεξιότητες την αφοσίωση των ανθρώπων της και τις 
συνεχείς επενδύσεις εκσυγχρονισμών.

• Σεβασμός και Σημαντικός Ρόλος για κάθε   
Εργαζόμενο

Η Εταιρεία σέβεται τον εργαζόμενο, αναπτύσσει τις 
ικανότητες του, του παρέχει την επικοινωνία και όλα 
τα εφόδια που χρειάζεται και τον ενδυναμώνει στο 
ρόλο του, σε όλες τις θέσεις εργασίας της οργά-
νωσης.

• Δύο Παράγοντες Επιτυχίας: Ομαδικότητα και 
Αριστεία

Η Εταιρεία επιτυγχάνει αποτελέσματα που αρχικά 
φαίνονται ακατόρθωτα, δουλεύοντας ομαδικά. Πα-
ράλληλα όμως, αναγνωρίζει την αριστεία σε ατομι-
κό επίπεδο και την αξιοποιεί.

• Συνεχής Πρόοδος από Όλους σε Όλα 

Η συνεχής πρόοδος είναι αναπόσπαστο κομμάτι 
του ρόλου της Εταιρείας παράλληλα με την εκτέλε-
ση της τρέχουσας δουλειάς. 

Βασικός στόχος της Εταιρείας είναι η συνεχής και 
υπεύθυνη ανάπτυξη της, καθώς και η διατήρηση 
της ηγετικής της θέσης σε όλους τους Τομείς της 
Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας μέσω της συ-
νεχούς επανεπένδυσης διασφαλίζοντας παράλλη-
λα τη βιωσιμότητα της και τις σταθερές αποδόσεις 
των μετόχων της. 

Ο στόχος αυτός μεταφράζεται στις ακόλουθες 
στρατηγικές προτεραιότητες:

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ 

• Συνεχής βελτίωση της παραγωγικότητας και της 
αποδοτικότητας με στόχο τη διατήρηση της θέσης 
της στο πρώτο τεταρτημόριο της  παγκόσμιας κα-
μπύλης κόστους παραγωγής.

• Απόκτηση τεχνογνωσίας και επέκταση στη δρα-
στηριότητα της ανακύκλωσης scrap αλουμινίου 
μέσω της εξαγοράς της εταιρείας ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ.

• Σε διαδικασία ολοκλήρωσης η βασική τεχνική με-
λέτη για τη νέα μονάδα Αλουμίνας με δυναμικότητα 
παραγωγής 1 εκ. τόνων ετησίως.
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ΤΟΜΕΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

• Προσήλωση στην ανάληψη ολοκληρωμένων ενεργειακών έργων 
ευρείας κλίμακας στους τομείς φυσικού αερίου & ηλιακής ενέργειας.

• Επέκταση σε υφιστάμενες και σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές.

• Διερεύνηση νέων ευκαιριών στο πλαίσιο της αναδοχής μεγάλων 
έργων υποδομής στις αναπτυσσόμενες χώρες.

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ

• Μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Ελλάδα. 

• Μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος μέσω περαιτέρω επενδύ-
σεων  στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

• Υλοποίηση νέας επένδυσης που αφορά στην δημιουργία ενός 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου, 
ισχύoς 665MW, με καύσιμο φυσικό αέριο, η οποία βρίσκεται στη δι-
αδικασία αδειοδότητσης, προς αντικατάσταση των εργοστασίων λι-
γνίτη.  

• Κορυφαίος ιδιώτης προμηθευτής στην λιανική αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας. 
  
Παράλληλα, ως υπεύθυνη επιχείρηση, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, επιδιώκει την 
εφαρμογή της επιχειρηματικής αριστείας και των βέλτιστων πρακτι-
κών, προσηλωμένη στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης με πυλώνες 
την κοινωνική ευθύνη και την προστασία του περιβάλλοντος. Για τη 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Βιώσιμη Ανάπτυξη σημαίνει επιδίωξη επιχειρηματι-
κής υπεροχής με αφοσίωση στο όραμα της και με σεβασμό προς την 
κοινωνία, το περιβάλλον, τους ανθρώπους και τους μετόχους της. Η 
πολιτική βιωσιμότητας της Εταιρείας, στηρίζεται στην αρμονική συνύ-
παρξη των δραστηριοτήτων της με τις ανάγκες των τοπικών κοινω-
νιών στις οποίες δραστηριοποιείται και η οποία εκφράζεται με την 
υλοποίηση / υποστήριξη σημαντικών πρωτοβουλιών στη βάση των 17 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, που έχει θεσπίσει ο ΟΗΕ, σε συνδυα-
σμό και με τις αντίστοιχες εθνικές προτεραιότητες. Στο πλαίσιο αυτό, 
ο βασικός προσανατολισμός της Εταιρείας, τα επόμενα χρόνια, είναι:

• να παραμείνει σταθερή στον στόχο της για τη διασφάλιση ενός 
ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας χωρίς ατυχήματα,

• να συνεχίζει να λειτουργεί με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέ-
ναντι στους ανθρώπους της παραμένοντας η πρώτη τους επιλογή σε 
όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας.

• να μεταδώσει στους βασικούς της συνεργάτες και προμηθευτές 
την έννοια της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας, 

• να σταθεροποιήσει και να μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύ-
πωμα,

• να συνεχίσει να εφαρμόζει με συνέπεια την κοινωνική της πολιτική 
με δράσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αρμονία συνύπαρ-
ξης με τις τοπικές κοινότητες αλλά και την ευρύτερη κοινωνία.

Διαδικασία δημιουργίας αξίας 

Ο τρόπος με τον οποίο η Εταιρεία δημιουργεί και προσφέρει αξία 
αποτελεί βασικό στοιχείο του επιχειρηματικού της μοντέλου. Από την 
προσέγγιση των αγορών, την ανάπτυξη και διατήρηση των σχέσεων 
με τους πελάτες, την προμήθεια πρώτων υλών, την παραγωγή, την 
προώθηση, την πώληση μέχρι και το τέλος του κύκλου ζωής των προ-
ϊόντων της και την άντληση εσόδων, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δημιουργεί μία 

σημαντική αλυσίδα αξίας με ισχυρό κοινωνική και 
οικονομική επίδραση. Σε όλους τους Τομείς Επι-
χειρηματικής της Δραστηριότητας η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
υποστηρίζει εισοδήματα, φορολογικά έσοδα και θέ-
σεις εργασίας και, κατά αντιστοιχία, το ίδιο ισχύει 
και για τους προμηθευτές και συνεργάτες της στη 
δική τους αλυσίδα αξίας. Με τον τρόπο αυτό, πα-
ράγεται το πολλαπλό θετικό αποτύπωμα που δη-
μιουργείται πέρα από την Εταιρεία, στην εγχώρια 
απασχόληση και στους σχετικούς επαγγελματικούς 
κλάδους της οικονομίας συνολικά.

Επιπλέον η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δημιουργεί αξία: α) με 
την παραγωγή προϊόντων πρωτόχυτου Αλουμινίου, 
που αποτελεί ένα από τα πιο φιλικά προς το περι-
βάλλον μέταλλα, διασφαλίζοντας ένα ασφαλές ερ-
γασιακό περιβάλλον και την εφαρμογή πρακτικών 
υπεύθυνης και βιώσιμης εξορυκτικής διαδικασίας, 
β) με την κατασκευή ολοκληρωμένων μονάδων 
παραγωγής ενέργειας, με το ελάχιστο δυνατό πε-
ριβαλλοντικό αποτύπωμα, σε χώρες με ουσιώδεις 
ενεργειακές ανάγκες συμβάλλοντας στην πρόσβα-
ση χιλιάδων ανθρώπων στο αγαθό της ενέργειας 
και γ) με την παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής 
ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ και Φυσικό Αέριο με 
τη μεγαλύτερη απόδοση. 

Η υλοποίηση όλων όσων προαναφέρθηκαν απαιτεί 
την αξιοποίηση του οικονομικού, του βιομηχανικού, 
του ανθρώπινου, του φυσικού και του κοινωνικού 
κεφαλαίου, καθώς και την κατανόηση της μεταξύ 
τους αλληλεπίδρασης κατά τη λήψη αποφάσεων 
της Εταιρείας, η οποία επηρεάσει την ικανότητά της 
να παράγει αξία σε ετήσια βάση.

Το 2018, οι συνολικές επενδύσεις της Εταιρείας 
ανήλθαν σε €84 εκατ., ενώ €17,3 εκατ. επενδύθη-
καν για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού της απο-
τυπώματος. 

Ακολουθεί σχηματική απεικόνιση του Επιχειρημα-
τικού Μοντέλου και της διαδικασίας δημιουργίας 
αξίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.
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Επιχειρηµατικό µοντέλο και διαδικασία παραγόµενης Αξίας 

ΕΙΣΡΟΕΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
& ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

Όραµα - Αποστολή - Εταιρικές Αξίες

Κεντρικές Λειτουργίες

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΝΟΜΙΚΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-

ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ -
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ -

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ &
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση,
Κώδικας Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας, Πολιτικές 

Στρατηγική &
κατανοµή πόρων 

∆ιαχείριση
Χρηµατο/νοµικών &

Μη Χρηµατο/νοµικών
Κινδύνων 

∆ιαβούλευση 
Κοινωνικών 

Εταίρων

ΕΚΡΟΕΣ 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ - ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Οικονοµικό Κεφάλαιο
- Ταµειακές ροές που προκύπτουν 
από δραστηριότητες και επενδύσεις
- Ιδία κεφάλαια
- ∆άνεια

Βιοµηχανικό Κεφάλαιο        
- Βιοµηχανικές µονάδες παραγωγής 
& µονάδες Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας

Ανθρώπινο Κεφάλαιο        
- Αριθµός εργαζοµένων 
- Ικανότητες & δεξιότητες 
εργαζοµένων

Φυσικό Κεφάλαιο        
- Πρώτες ύλες
- Άλλα υλικά
- Νερό
- Χρήση γης

Κοινωνικό Κεφάλαιο        
- Κοινωνική πολιτική 
- Κοινωνική άδεια λειτουργίας
- Πολιτική Λογοδοσίας
- Εικόνα MYTILINEOS 

Οικονοµική αξία
- ∆ιεθνείς χρηµατ/νοµικοί δείκτες απόδοσης ROCE, ROE & EVA
- Καθαρά κέρδη 
- Χρηµατοδότηση & ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 
- ∆ιανοµή µερισµάτων στους µετόχους
- Πληρωµές σε παρόχους κεφαλαίων
- ∆απάνες προς την αλυσίδα εφοδιασµού

Προϊόντα & Υπηρεσίες        
- Συνολικές εξαγωγές 
- Πωλήσεις προϊόντων Αλουµινίου
- Aνεκτέλεστο υπόλοιπο έργων EPC
- Εξαγόµενη ποσότητα ενέργειας από ΑΠΕ
- Μερίδιο αγοράς στην λιανική πώληση ενέργειας 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναµικού        
- Υγεία  & Ασφάλεια στην εργασία
- Χαµηλό turnover εργαζοµένων µε εξειδικευµένες δεξιότητες 
- Σταθερότητα εργασιακών σχέσεων
- Βελτίωση  παραγωγικότητας
- Αποτελεσµατική διοίκηση  
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
- Ποσοστό γυναικών σε θέσεις ευθύνης

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

Προσφορά στην Κοινωνία        
- ∆ηµιουργία θέσεων εργασίας & ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης
- Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µε τις τοπικές κοινωνίες και την 
τοπική αυτοδιοίκηση  
- Ενίσχυση υποδοµών των τοπικών κοινοτήτων
- Πληρωµές φόρων
- Στήριξη τοπικών προµηθευτών 
- Υπεύθυνη άσκηση των δραστηριοτήτων µε σεβασµό στα δικαιώµατα 
των εργαζοµένων και των τοπικών κοινωνιών.

ΤΟΜΕΑΣ 
Μεταλλουργίας

ΤΟΜΕΑΣ
Ηλεκτρικής
Ενέργειας &

Εµπορίας Φυσικού
Αερίου

ΤΟΜΕΑΣ
Ολοκληρωµένων

Έργων &
Υποδοµών
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Επιχειρηµατικό µοντέλο και διαδικασία παραγόµενης Αξίας 

ΕΙΣΡΟΕΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΡΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
& ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

Όραµα - Αποστολή - Εταιρικές Αξίες

Κεντρικές Λειτουργίες

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ - ΝΟΜΙΚΕΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-

ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ -
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ ΕΦΟ∆ΙΑΣΜΟΥ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ -

ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ &
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Εταιρική ∆ιακυβέρνηση,
Κώδικας Επαγγελµατικής ∆εοντολογίας, Πολιτικές 

Στρατηγική &
κατανοµή πόρων 

∆ιαχείριση
Χρηµατο/νοµικών &

Μη Χρηµατο/νοµικών
Κινδύνων 

∆ιαβούλευση 
Κοινωνικών 

Εταίρων

ΕΚΡΟΕΣ 
ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΑΞΙΑ - ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Οικονοµικό Κεφάλαιο
- Ταµειακές ροές που προκύπτουν 
από δραστηριότητες και επενδύσεις
- Ιδία κεφάλαια
- ∆άνεια

Βιοµηχανικό Κεφάλαιο        
- Βιοµηχανικές µονάδες παραγωγής 
& µονάδες Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας

Ανθρώπινο Κεφάλαιο        
- Αριθµός εργαζοµένων 
- Ικανότητες & δεξιότητες 
εργαζοµένων

Φυσικό Κεφάλαιο        
- Πρώτες ύλες
- Άλλα υλικά
- Νερό
- Χρήση γης

Κοινωνικό Κεφάλαιο        
- Κοινωνική πολιτική 
- Κοινωνική άδεια λειτουργίας
- Πολιτική Λογοδοσίας
- Εικόνα MYTILINEOS 

Οικονοµική αξία
- ∆ιεθνείς χρηµατ/νοµικοί δείκτες απόδοσης ROCE, ROE & EVA
- Καθαρά κέρδη 
- Χρηµατοδότηση & ανάπτυξη των δραστηριοτήτων 
- ∆ιανοµή µερισµάτων στους µετόχους
- Πληρωµές σε παρόχους κεφαλαίων
- ∆απάνες προς την αλυσίδα εφοδιασµού

Προϊόντα & Υπηρεσίες        
- Συνολικές εξαγωγές 
- Πωλήσεις προϊόντων Αλουµινίου
- Aνεκτέλεστο υπόλοιπο έργων EPC
- Εξαγόµενη ποσότητα ενέργειας από ΑΠΕ
- Μερίδιο αγοράς στην λιανική πώληση ενέργειας 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναµικού        
- Υγεία  & Ασφάλεια στην εργασία
- Χαµηλό turnover εργαζοµένων µε εξειδικευµένες δεξιότητες 
- Σταθερότητα εργασιακών σχέσεων
- Βελτίωση  παραγωγικότητας
- Αποτελεσµατική διοίκηση  
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων 
- Ποσοστό γυναικών σε θέσεις ευθύνης

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

Προσφορά στην Κοινωνία        
- ∆ηµιουργία θέσεων εργασίας & ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης
- Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας µε τις τοπικές κοινωνίες και την 
τοπική αυτοδιοίκηση  
- Ενίσχυση υποδοµών των τοπικών κοινοτήτων
- Πληρωµές φόρων
- Στήριξη τοπικών προµηθευτών 
- Υπεύθυνη άσκηση των δραστηριοτήτων µε σεβασµό στα δικαιώµατα 
των εργαζοµένων και των τοπικών κοινωνιών.

ΤΟΜΕΑΣ 
Μεταλλουργίας

ΤΟΜΕΑΣ
Ηλεκτρικής
Ενέργειας &

Εµπορίας Φυσικού
Αερίου

ΤΟΜΕΑΣ
Ολοκληρωµένων

Έργων &
Υποδοµών

Για την κατανόηση του Επιχειρηματικού Μοντέλου της Εταιρείας χρησιμοποιούνται βασικοί δείκτες απόδοσης τους οποίους 
μπορείτε να συμβουλευτείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση  http://scorecard.mytilineos.gr/. 
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ΙΙ. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2018 -
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ 

Το 2018 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για την ελληνική οικονομία, καθώς στη δι-
άρκεια του έτους ολοκληρώθηκε το τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμο-
γής και τέθηκαν σε εφαρμογή μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού δημοσίου χρέ-
ους, τα οποία εκτιμάται ότι διασφαλίζουν τη βιωσιμότητά του μεσοπρόθεσμα. Οι 
θετικές επιδράσεις αυτών των εξελίξεων  αποτυπώνονται τόσο στο οικονομικό 
κλίμα, όσο και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με τα τελευ-
ταία στοιχεία, ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ ανήλθε στο 1,9% στο σύνολο του 
2018, ενώ εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 2% στη διάρκεια του 2019.

Μετά από μια επώδυνη περίοδο προσαρμογής, η Ελλάδα έχει πλέον επιτύχει 
ουσιαστική δημοσιονομική προσαρμογή, μια σειρά από διαρθρωτικές αδυναμί-
ες της ελληνικής οικονομίας έχουν αντιμετωπιστεί και σημαντικοί οικονομικοί 
δείκτες βελτιώνονται σταθερά. Οι προοπτικές για περαιτέρω επιτάχυνση της 
ανάπτυξης υποστηρίζονται και από τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν τα 
τελευταία χρόνια, σε κρίσιμους τομείς, όπως η αγορά εργασίας και οι αγορές 
προϊόντων και υπηρεσιών. Εξελίξεις όπως η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικα-
νότητας της Ελλάδας από τον οίκο Moody’s, αλλά και η πρόσφατη επιτυχημένη 
έκδοση 10ετούς ομολόγου, αποτυπώνουν τη σταδιακή αποκατάσταση της εμπι-
στοσύνης στην ελληνική οικονομία και την πεποίθηση των αγορών, ότι η χώρα 
επιστρέφει πλέον σε θετική πορεία.  

Ωστόσο, παρά τις ευνοϊκές προβλέψεις, παραμένουν μια σειρά από κίνδυνοι και 
αβεβαιότητες, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και εξωγενείς, που ενδέχεται 
να επηρεάσουν αρνητικά το οικονομικό περιβάλλον στο επόμενο διάστημα. 

Οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, λόγω και των αναταράξεων 
στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψη-
λά επίπεδα, επιβαρύνοντας ανάλογα τις τράπεζες, τις επιχειρήσεις και τα νοι-
κοκυριά. Επίσης, παρά τις επιμέρους θετικές εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό 
τομέα, όπως η πλήρης άρση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων εντός 
Ελλάδας και η περαιτέρω χαλάρωσή τους για τις συναλλαγές με το εξωτερικό, 
το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών παραμένει εξαι-
ρετικά υψηλό, ενώ η τάση επιστροφής των καταθέσεων έδειξε να ανακόπτε-
ται στη διάρκεια του 2018. Ως αποτέλεσμα, η πιστωτική συρρίκνωση προς τον 
ιδιωτικό τομέα συνεχίστηκε και το μέσο επιτόκιο των τραπεζικών χορηγήσεων 
αυξήθηκε ελαφρά. Συνέπεια των παραγόντων αυτών, είναι παραμένει υψηλό το 
κόστος τραπεζικής χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων, σε σχέση με 
την υπόλοιπη ευρωζώνη. 

Σε διεθνές επίπεδο, η αύξηση του προστατευτισμού και οι εμπορικές εντάσεις 
μεταξύ μεγάλων οικονομιών, οι ανοδικές τάσεις στα επιτόκια βασικών νομισμά-
των, καθώς και μια σειρά περιφερειακών κρίσεων, δημιουργούν ένα περιβάλλον 
έντονης μεταβλητότητας, του οποίου οι δυνητικές επιπτώσεις αποτυπώνονται 
στην επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας το 2018. Ειδικότερα στην Ευρώ-
πη, εστίες αρνητικών επιδράσεων αποτελούν, μεταξύ άλλων, η κορύφωση της 
αβεβαιότητας σχετικά με το ενδεχόμενο άτακτης αποχώρησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ε.Ε., η ανησυχία για την ασκούμενη δημοσιονομική πολιτική 
στην Ιταλία, αλλά και ο ευρύτερος προβληματισμός για την άνοδο του ευρωσκε-
πτικισμού, ενόψει και των προσεχών ευρωεκλογών. 

Η Εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τον εταιρικό της 
μετασχηματισμό, συνέχισε το 2018 την πορεία μετεξέλιξής της σε μια ισχυρή δι-
εθνή εταιρία. Μέσα από την ενίσχυση της οργανωτικής και χρηματοοικονομικής 
της δομής, την πραγματοποίηση στοχευμένων επενδύσεων και τη διατήρηση 
σταθερού εξωστρεφούς προσανατολισμού, κατάφερε να πετύχει για μια ακόμη 
χρονιά θετικές οικονομικές επιδόσεις. Διαμόρφωσε, κυρίως, τις προϋποθέσεις 
για περαιτέρω δυναμική ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια, προς όφελος των ερ-
γαζομένων, των μετόχων της και της ελληνικής οικονομίας.
 
Τομέας Μεταλλουργίας και Μεταλλείων

Η ανοδική πορεία που κατέγραψαν οι τιμές του Αλουμινίου σε ολόκληρο το 2017 
συνεχίστηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 αλλά παρατηρήθηκε αντιστροφή 
αυτής της τάσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018 κυρίως λόγω της μερικής 
άρσης των κυρώσεων κατά της Rusal και της προσδοκίας για την επικείμενη 
ολοκληρωτική άρση των κυρώσεων.

Για το 2018 η μέση τιμή του Αλουμινίου στο LME 
διαμορφώθηκε στα $2.112/t σημειώνοντας αύξηση 
της τάξεως του 6,7% σε σχέση το προηγούμενο 
έτος ενώ τα premia των προϊόντων Αλουμινίου εμ-
φανίστηκαν αυξημένα κατά 22%.

Ο δείκτης API της αλουμίνας κατέγραψε πρωτο-
φανείς επιδόσεις στο 2018 μετά από το συνδυα-
σμό γεγονότων που επηρέασαν τη διαθεσιμότητα 
του υλικού στο δυτικό ημισφαίριο, όπως τα νέα για 
κυρώσεις των ΗΠΑ που επηρέασαν το μεγαλύ-
τερο παραγωγό αλουμίνας και αλουμινίου εκτός 
Κίνας καθώς το μερικό σταμάτημα του μεγαλύτε-
ρου εργοστασίου παραγωγής αλουμίνας στον κό-
σμο (ALUNORTE). Η τιμή αυξήθηκε κατά +119$/t 
(+33%) από τη μέση τιμή του 2017. Παράλληλα, 
επηρεάσθηκαν θετικά και οι τιμές πώλησης αλου-
μίνας εκτός API.

Το δολάριο ΗΠΑ αποδυναμώθηκε έναντι του Ευρώ, 
με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στο 1,18 για το 
2018 από 1,13 στην αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Για το 2018 οι τιμές των πρώτων υλών ήταν αισθητά 
αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 
2017, όπως αυξημένη ήταν και η τιμή της ενέργει-
ας (Ηλ. Ενέργεια και Φυσικό Αέριο) αλλά και των 
ρύπων.

Από πλευράς τεχνικών αποτελεσμάτων, οι ιστορι-
κές επιδόσεις οδήγησαν σε εξαιρετικές επιδόσεις 
στην ετήσια παραγωγή αλουμίνας και ρευστού με-
τάλλου ως αποτέλεσμα των επενδύσεων παραγω-
γικότητας του προγράμματος THE BEST.

Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών 

Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες

Η θετική πορεία του Τομέα Ολοκληρωμένων Έρ-
γων & Υποδομών (Τομέας Έργων EPC) αντανακλά-
ται στα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2018, 
τα οποία  και επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του 
Τομέα EPC. 

Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του Τομέα Έρ-
γων EPC για την τρέχουσα χρήση 2018 ανήλθε σε 
€ 367,3 εκ. έναντι € 501,4 εκ. της προηγούμενης 
χρήσης 

Οι κυριότεροι παράγοντες που συντέλεσαν στην 
ανωτέρω πορεία του Τομέα Έργων EPC, είναι:

α) Το έργο «Μελέτη, Προμήθεια και κατασκευή 
(EPC) Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας ισχύος 192 
MW» στην Γκάνα συμβατικού τιμήματος  $ 175 εκ., 
που στην τρέχουσα χρήση κατέγραψε κύκλο εργα-
σιών ύψους € 76,8 εκ.

β) Το έργο «Μελέτη, Προμήθεια και κατασκευή 
(EPC) Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας ισχύος 250 
MW» στην Γκάνα συμβατικού τιμήματος  $ 369 εκ., 
που στην τρέχουσα χρήση κατέγραψε κύκλο εργα-
σιών ύψους € 43,2 εκ.

γ) Η συνέχιση του έργου «Κατασκευή υπολειπομέ-
νων έργων υποδομής, υποδομής, σηματοδότησης 
- τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρομη-
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χανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων για τη νέα σιδηροδρομική 
γραμμή Κιάτο - Ροδοδάφνη» συμβατικού τιμήματος € 227 εκ., που 
στην τρέχουσα χρήση κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους € 38,3 εκ.

δ) Το έργο «Σχεδιασμός και Κατασκευή Φωτοβαλταΐκού Ηλεκτροπα-
ραγωγικού Σταθμού μέγιστης ισχύος 50MWp» στο Καζακστάν συμ-
βατικού τιμήματος  $ 32,4 εκ., που στην τρέχουσα χρήση κατέγραψε 
κύκλο εργασιών ύψους € 22,2 εκ.

ε) Η συνέχιση του έργου «Μακροχρόνια Συντήρηση των Αεριοστρόβι-
λων της Μονάδας Νο 5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης» συμβατικού τιμήμα-
τος  € 93,8 εκ., που στην τρέχουσα χρήση κατέγραψε κύκλο εργασι-
ών ύψους € 21,5 εκ.

Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) 
του Τομέα Έργων EPC ανήλθαν  στα € 54,4 εκ. (14,81%).
  
Σημαντικά γεγονότα της χρήσης 2018

Εντός του 2018 υπογράφηκε συμφωνία με την ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση της Νιγηρίας για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών με-
λέτης, προμήθειας και κατασκευής (EPC) σε τέσσερα πανεπιστήμια, 
η οποία συμπεριλαμβάνει υβριδικές μονάδες παραγωγής ενέργειας 
με χρήση ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας, τον οδι-
κό φωτισμό και τα εκπαιδευτικά κέντρα, καθώς επίσης και τις υπηρε-
σίες λειτουργίας και συντήρησης. Το έργο αυτό αποτελεί το πρώτο 
υβριδικό/εκτός δικτύου έργο στην Αφρική - ένα έργο ορόσημο για 
τον Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών - που επιβεβαιώ-
νει τη στρατηγική επέκταση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας στον 
τομέα παροχής ενέργειας σε περιοχές εκτός δικτύου με τη χρήση 
υβριδικών συστημάτων.

*Στον παραπάνω πίνακα δεν περιλαμβάνεται ποσό € 420 εκ. που 
αφορά στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο του έργου Deir Azzur για το οποίο 
ο Όμιλος όπως έχει σχετικά ανακοινώσει έχει παγώσει την εκτέλεση 
των εργασιών στο site.

Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και εμπορίας Φυσικού Αερίου 

Η ελληνική χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας το 2018 χα-
ρακτηρίστηκε α) από την μειωμένη ζήτηση λόγω ήπιου χειμώνα (1ο 
3μηνο), β) από την αυξημένη τιμή φυσικού αεριού λόγω Brent και 
κατεύθυνσης του κυρίως όγκου του LNG (ενναλακτικού ως προς το 
αέριο αγωγού) στις αγορές της Ασίας, γ) από την αυξημένη  Οριακή 
Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) ως απόρροια κυρίως της ραγδαίας αύξησης 
των τιμών δικαιωμάτων ρύπων (με τιμή κλεισίματος τα 23€/τν τον Δε-
κέμβριο 2018 έναντι τα 7,6€/τν τον Δεκέμβριο 2017), η οποία όμως 
δεν κάλυψε τα αυξημένα κόστη φυσικού αερίου, λόγω μειωτικής επί-
δρασης στην ΟΤΣ της αυξημένης υδροηλεκτρικής παραγωγής και 
δ) από την πολύμηνη καθυστέρηση εφαρμογής του Μεταβατικού 
Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα 
την μη αποζημίωση των Μονάδων Παραγωγής για την παροχή της 
υπηρεσίας ευελιξίας για το 1ο 9μηνο του έτους.

Όσον αφορά στο μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι μονά-
δες ΦΑ συμμετείχαν σε ποσοστό 29%, οι λιγνιτικές επίσης σε 29%, 
οι μεγάλοι ΥΗΣ 10%, το σύνολο των ΑΠΕ 20%, ενώ το υπόλοιπο 12% 

Παράλληλα, η METKA EGN προχώρησε στην 
υπογραφή σύμβασης με την με την Talasol Solar 
S.L.U. θυγατρική της Ellomay Capital Ltd., για την 
υλοποίηση μιας μονάδας ηλιακής ενέργειας μεγά-
λης κλίμακας, με εγκατεστημένη ισχύ 300 MW. Το 
αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τη μελέτη, 
προμήθεια και κατασκευή (EPC) του έργου Talasol, 
καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων για την 
έγχυση ισχύος στο δίκτυο, μεταξύ των οποίων ένας 
υποσταθμός ανύψωσης τάσεως 400 kV, μία γραμ-
μή διασύνδεσης υψηλής τάσης, έως και το σημείο 
διασύνδεσης με το δίκτυο καθώς και παροχή υπη-
ρεσιών λειτουργίας και συντήρησης (O & M) για 
δύο έτη. Η αξία της σύμβασης αγγίζει τα € 200 εκ.

Επίσης, η METKA EGN προχώρησε στην υπογρα-
φή συμφωνητικού με την HC ESS3  LIMITED και 
Corylus Capital LLP για τη μελέτη, προμήθεια και 
κατασκευή (EPC) ενός νέου υβριδικού έργου συ-
στήματος αποθήκευσης ενέργειας (Energy Storage 
System - ESS), ισχύος 20 MW, στο Ηνωμένο Βασί-
λειο, το οποίο θα παρέχει Ταχεία Απόκριση Συχνό-
τητας (Fast Frequency Response - FFR) και άλλες 
βοηθητικές υπηρεσίες στο Εθνικό Δίκτυο.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ανεκτέλεστο 
υπόλοιπο των ήδη αναληφθέντων έργων για τον 
Όμιλο ανέρχεται σε € 984 εκ και παρακάτω παρατί-
θεται πίνακας  με την αναμενόμενη αναγνώριση ως 
έσοδο για τα κυριότερα έργα ανά χώρα τα οποία 
συμμετέχουν άνω του 10% στο συνολικό ανεκτέλε-
στο υπόλοιπο.

προήλθε από τις καθαρές εισαγωγές. Μολονότι το 
2018 αποτέλεσε έτος μεγάλης προγραμματισμέ-
νης συντήρησης για τον ΘΗΣ Αγίου Νικολάου, οι 
θερμικές μονάδες και τα εν λειτουργία έργα ΑΠΕ 
της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κάλυψαν το 10% της εγχώριας 
ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο 
σύστημα.

Σχετικά με την λιανική αγορά ηλεκτρισμού, το με-
ρίδιο των ιδιωτών προμηθευτών ανήλθε στο τέλος 
του 2018 σε 19,4% από 14,5% που ήταν στο τέλος 
του 2017 με την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ να  κατέχει  μερίδιο 
ίσο με 4,0% ευρισκόμενη στην πρώτη θέση μεταξύ 
των ανεξάρτητων παρόχων σε επίπεδο μετρητών 
(περίπου 130.000 παροχές). Το 2018 η ΜΥΤΙΛΗ-
ΝΑΙΟΣ ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή της και στην 
λιανική αγορά του φυσικού αερίου προσφέροντας 
συνδυαστικά πακέτα με ηλεκτρισμό. Παράλληλα η 
συνεργασία της Εταιρείας με τον Όμιλο ΟΤΕ ανανε-
ώθηκε εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στον κατανα-
λωτή μέσω ενός πανελλαδικού δικτύου καταστημά-
των, ενώ στο δεύτερο εξάμηνο του 2018 ξεκίνησε 
η λειτουργία του πρώτου ιδιόκτητου καταστήματος 
της Protergia στη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης και 
του δεύτερου στην Αθήνα/Νέα Ερυθραία.

(Ποσά σε χιλιάδες €) Έως 1 έτος 1-3 έτη 3-5 έτη Σύνολο

ΓΚΑΝΑ 153.759 39.234 - 192.993

ΛΙΒΥΗ 94.648 247.706 - 342.353

ΙΣΠΑΝΙΑ 141.268 49.356 - 190.624

ΛΟΙΠΑ 166.856 60.254 30.779 257.889

Σύνολο  556.531  396.550  30.779  983.859 
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Όσον αφορά το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρισμού, η Εταιρεία διακίνησε ποσότητα 1.058.598 MWh, καταγράφοντας αύξηση 210% σε 
σχέση με το 2017.

Σημειώνεται ότι, με την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 744/2018, χορηγήθηκε στην Εταιρεία άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό 
συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 665 MW, στη θέση Άγιος Νικόλαος του Δήμου Δίστομου-Αράχοβας-Αντίκυρας 
της ΠΕ Βοιωτίας.

Επίσης , τον Αύγουστο του 2018, τέθηκε σε  λειτουργία ένα νέο Αιολικό Πάρκο ισχύος 48 MW ανεβάζοντας πλέον το δυναμικό παραγωγής 
της Εταιρίας από μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών στα 175MW ενώ παράλληλα ξεκίνησε η κατασκευή 3 επιπλέον Αιολικών Πάρκων συνολι-
κής ισχύος 34,45 MW 

Συνολική επίδραση στον Κύκλο Εργασιών και στα Αποτελέσματα του Ομίλου

Συγκεκριμένα, οι επιδράσεις στον κύκλο εργασιών καθώς και στη λειτουργική αλλά και καθαρή κερδοφορία του Ομίλου κατά το 2018 σε 
σχέση με τη προηγούμενη χρήση έχουν ως εξής:

Α. Κύκλος Εργασιών

Ποσά σε εκ. €

Τομέας Μεταλλουργίας και 
Μεταλλείων

Τομέας 
Ολοκληρωμένων 

Έργων 
και Υποδομών

Τομέας 
Ηλεκτρισμού 
και Φυσικού 

Αερίου

Λοιπά Διακοπείσες 
δραστηριότητες

Σύνολο 
ΟμίλουΣυνεχιζόμενες 

δραστηριότητες
Διακοπείσες 

δραστηριότητες

Κύκλος Εργασιών 
2017  516,9  2,7  501,4  507,4  1,0 (2,7)  1.526,7 

Επιδράσεις από:

Τιμές και "πριμ" 
προϊόντων  67,7  33,2  100,9 

Οργανική επίδραση 
Ισοτιμίας $/€ (34,2) (34,2)

Διεθνείς Τιμές 
Μετάλλων (LME)  37,5  37,5 

Κατασκευαστικά 
συμβόλαια (119,1) (119,1)

Υπηρεσίες 
συντήρησης (14,9) (14,9)

Όγκο παραγωγής - 
πωλήσεων  2,0  39,0  41,0 

ΑΔΙ (3,0) (3,0)

Έσοδα σβέσεων  4,2  4,2 

Πώληση φυσικού 
αερίου (40,3)  27,3 (13,0)

Λοιπές μεταβολές - 
Έκτακτα (1,4)  0,6  1,4  0,6 

Κύκλος Εργασιών 
2018  549,5  1,3  367,3  608,1  1,6 (1,3)  1.526,5 
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Β. EBITDA Ομίλου

Ποσά σε εκ. €

Τομέας Μεταλλουργίας και 
Μεταλλείων

Τομέας 
Ολοκληρωμένων 

Έργων 
και Υποδομών

Τομέας 
Ηλεκτρισμού 
και Φυσικού 

Αερίου

Λοιπά Διακοπείσες 
δραστηριότητες

Σύνολο 
ΟμίλουΣυνεχιζόμενες 

δραστηριότητες
Διακοπείσες 

δραστηριότητες

EBITDA 2017  124,0  0,0  87,8  74,7  18,5  0,9  306 

Επιδράσεις από:

Τιμές και "πριμ" 
προϊόντων  67,7  3,9  71,6 

Οργανική επίδραση 
Ισοτιμίας $/€ (37,6) (37,6)

Διεθνείς Τιμές 
Μετάλλων (LME)  30,4  30,4 

Τιμές ηλεκτρικής 
ενέργειας (16,3) (16,3)

Λοιπά έξοδα & 
Πρώτες Ύλες (31,2) (5,0)  8,4 (27,7)

Κατασκευαστικά 
συμβόλαια (22,4) (22,4)

Υπηρεσίες 
συντήρησης (10,5) (10,5)

Όγκο παραγωγής - 
πωλήσεων  12,8  2,3  15,1 

ΑΔΙ (1,2) (3,0) (4,2)

Clean spark spread 
(Μεταβολές τιμών) (20,5) (20,5)

Έσοδα σβέσεων  4,2  4,2 

Κόστος Ενέργειας / 
ΟΤΣ ΝΟΜΕ (3,4) (3,4)

ΕΛΑΠΕ  (Μεταβολές 
τιμών)  8,9  8,9 

ΑΠΕ  2,0  2,0 

Trading  1,4  1,4 

Πώληση φυσικού 
αερίου (0,7) (0,7)

Λοιπές μεταβολές - 
Έκτακτα  17,4 (3,6) (4,3) (24,6)  2,6 (12,5)

EBITDA 2018  166,0 (3,5)  54,9  60,4  2,4  3,5  283,6 
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Γ. Καθαρή Κερδοφορία Ομίλου μετά από δικαιώματα μειοψηφίας

Δ. Πωλήσεις και Λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
συνολικών αποσβέσεων ανά τομέα δραστηριότητας

Ποσά σε εκ. €

Τομέας Μεταλλουργίας και 
Μεταλλείων

Τομέας 
Ολοκληρωμένων 

Έργων 
και Υποδομών

Τομέας 
Ηλεκτρισμού 
και Φυσικού 

Αερίου

Λοιπά Διακοπείσες 
δραστηριότητες

Σύνολο 
ΟμίλουΣυνεχιζόμενες 

δραστηριότητες
Διακοπείσες 

δραστηριότητες

Καθαρά 
Αποτελέσματα μετά 
από Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 2017

154,6

Επιδράσεις από:

Λειτουργικά 
Αποτελέσματα μετά 
από αποσβέσεις 
(EBIT)

 40,7 (3,6) (34,2) (18,2) (16,2)  3,6 (27,9)

Καθαρά 
Χρηματοοικονομικά 
αποτελέσματα 
(Έξοδα-Έσοδα)

 13,2 

Δικαιώματα 
Μειοψηφίας  4,2 

Μη συνεχιζομενες 
δραστηριότητες (3,3) (3,3)

Φόρους  0,4 

Καθαρά 
Αποτελέσματα μετά 
από Δικαιώματα 
Μειοψηφίας 2018

141,2

(Ποσά σε χιλιάδες €) Μεταλλουργία

Πωλήσεις Αλουμίνα Αλουμίνιο Λοιπά Σύνολο

2018  175.816  370.021  5.001  550.838 

2017  131.373  340.130  48.096  519.599 

EBITDA

2018  83.090  82.596 (3.233)  162.452 

2017  43.090  77.612  3.370  124.072 

(Ποσά σε χιλιάδες €) Ολοκληρωμένα Έργα και Υποδομές

Πωλήσεις Ολοκληρωμένα Έργα 
και Υποδομές

Κατασκευή 
Φωτοβολταϊκών 

Πάρκων
Υπηρεσίες Συντήρησης & Λοιπά Σύνολο

2018  242.496  85.173  39.660  367.330 

2017  354.944  91.838  54.589  501.371 

EBITDA

2018  41.368  4.489  9.002  54.859 

2017  62.860  5.407  20.494  88.761 

(Ποσά σε χιλιάδες €) Ηλεκτρισμός και Φυσικό Αέριο

Πωλήσεις Προμήθεια Ηλεκτρικής 
Ενέργειας

Παραγωγή Ηλεκτρικής 
Ενέργειας

Προμήθεια 
Φυσικού Αερίου

Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας Σύνολο

2018  258.133  271.296  50.790  27.856 608.074

2017  207.136  261.945  13.900  24.454 507.435

EBITDA

2018  8.938  35.219 (2.019)  18.235 60.373

2017 (4.929)  62.841  609  16.136 74.657

*Στα μεγέθη της κατηγορίας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δεν περιλαμβάνονται οι εταιρείες που ενοποιούνται σε επίπεδο Ομίλου με τη 
μέθοδο καθαρής θέσης οι οποίες κατέχουν μονάδες Ανανεώσιμων πηγών με δυναμικό παραγωγής  16MW.
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(Ποσά σε χιλιάδες €) Λοιπά Διακοπείσες δραστηριότητες Σύνολο

Πωλήσεις

2018  1.609 (1.337)  272 

2017  1.035 (2.719) (1.684)

EBITDA

2018  2.371  3.503  5.874 

2017  18.536 (48)  18.488 

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

- EBITDA (Operating Earnings Before Interest, Taxes, 
Depreciation & Amortization) - «Λειτουργικά αποτελέσματα προ 
φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συ-
νολικών αποσβέσεων»:  Ο Όμιλος ορίζει το μέγεθος «EBITDA Ομί-
λου» ως τα κέρδη/(ζημιές) προ φόρων προσαρμοσμένα για χρηματο-
οικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα, για συνολικές αποσβέσεις 
(ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων) καθώς και 
για τις επιδράσεις ειδικών παραγόντων όπως το μερίδιο στα λειτουρ-
γικά αποτελέσματα συγγενών όταν αυτές δραστηριοποιούνται σε 
έναν από τους Επιχειρηματικούς Τομείς δραστηριότητας του, αλλά 
και τις επιδράσεις απαλοιφών που πραγματοποιούνται σε συναλλα-
γές με τις προαναφερόμενες συγγενείς εταιρείες.

- ROCE (Return on Capital Employed) – «Αποδοτικότητα συνο-
λικών απασχολούμενων κεφαλαίων»: Ο δείκτης διαιρεί τα κέρδη 
προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συ-
νολικών αποσβέσεων, 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 και μετά από Δικαιώ-
ματα μειοψηφίας με τα ‘Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 
της Μητρικής.

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

Το Μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου υπολογίζεται ως τη συμμετοχή 
των Ιδίων Κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια (Ίδια Κεφάλαια και 
Δανεισμός) επι την απόδοση των ίδιων κεφαλαίων* συν τη συμμετοχή 
του Δανεισμού προς τα συνολικά κεφάλαια (Ίδια Κεφάλαια και Δανει-
σμός) επι το κόστος δανεισμού προσαρμοσμένο με τον συντελεστή 
φόρου (λόγω εξοικονόμησης φόρων επι των τόκων που πληρώνο-
νται).

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

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

Ο υπολογισμός του δείκτη Μεσοσταθμικού κό-
στους κεφαλαίου (WACC) για το 2018 ισούται με 
8,83% και βασίζεται στις χώρες στις οποίες δρα-
στηριοποιείται ο Όμιλος. 

Οι παραπάνω δείκτες για το 2018 σε σύγκριση με 
το 2017 κινήθηκαν ως εξής: 

EBITDA και EVA σε χιλ.€.

2018 2017 

EBITDA  283.559  305.978 

ROCE 13,27% 14,39%

ROE 9,36% 11,32%

EVA  94.778  190.012 
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ΙΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

 
Κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόμενης περιόδου ο Όμιλος προέβη στις ακό-
λουθες αποφάσεις και ενέργειες:

• Tην 06.02.2018, υπεγράφη μεταξύ της Σέρβικης Κυβέρνησης και την εκπρό-
σωπο της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ο διακανονισμός της αποζημίωσης των $40 εκ. που 
καταβλήθηκε από τη Σέρβικη Κυβέρνηση μετά την απόφαση του Διεθνούς Δι-
αιτητικού Δικαστηρίου για το θέμα RTB-BOR. Η αποζημίωση καταβλήθηκε σε 4 
τριμηνιαίες δόσεις, με την τελευταία να καταβάλλεται τον Δεκέμβριο του 2018. 
Το συνολικό ποσό είχε ωφελήσει τα ετήσια αποτελέσματα του 2017. 

• Η Εταιρεία κατέθεσε την 02.03.2018 στη ΡΑΕ αίτηση για λήψη άδειας παρα-
γωγής σταθμού συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 665 
MW και τόπο κατασκευής το Ενεργειακό Κέντρο της εταιρείας στον Αγ. Νικό-
λαο. Τον Ιούλιο του 2018 εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ η χορήγηση της εν λόγω άδεια.

• Την 07.03.2018, ανακοινώθηκε η συμφωνία, μεταξύ της θυγατρικής του ομί-
λου, METKA EGN και της HC ESS3 Ltd (εταιρεία που ιδρύθηκε από την επί χρό-
νια πελάτη της, Corylus Capital LLP, προηγουμένως γνωστή ως Hazel Capital) 
για τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή (EPC) ενός νέου υβριδικού έργου συ-
στήματος αποθήκευσης ενέργειας (Energy Storage System - ESS), ισχύος 20 
MW, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο θα παρέχει Ταχεία Απόκριση Συχνότητας 
(Fast Frequency Response - FFR) και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες στο Εθνικό 
Δίκτυο.

• Την 20.03.2018 εκδόθηκε η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας κατά απόφασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούσε στην τιμολόγηση από τη ΔΕΗ της ηλε-
κτρικής ενέργειας στην Αλουμίνιον της Ελλάδος την περίοδο 2007-2008. Το 
ποσό που χαρακτηρίστηκε ως κρατική ενίσχυση ανήλθε σε 17,4 εκ. ευρώ πλέον 
τόκων και η Εταιρεία είχε επιβαρύνει ισόποσα τα αποτελέσματα των ατομικών & 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων  της χρήσης  2017. Το εν λόγω ποσό 
έχει καταβληθεί στη ΔΕΗ και σε περίπτωση αναίρεσης της απόφασης του Γενι-
κού Δικαστηρίου θα ωφελήσει ισόποσα τα αποτελέσματα και τις χρηματοροές 
σε επόμενη χρήση.

• Την 26.03.2018  ανακοινώθηκε ότι η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, METKA 
EGN,  προχώρησε με επιτυχία στην πώληση τεσσάρων λειτουργικών φωτοβολ-
ταϊκών έργων στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνολικής ισχύος 18 MW, στην Lightsource 
BP, κορυφαία εταιρεία στον τομέα της ηλιακής ενέργειας. Τα τέσσερα αυτά 
φωτοβολταϊκά έργα αναπτύχθηκαν και κατασκευάστηκαν από τη METKA EGN 
εντός της ορισμένης για την 31 Μαρτίου 2017 προθεσμίας, και στη συνέχεια 
έλαβαν πιστοποίηση στο πλαίσιο του προγράμματος 1.2 Renewable Obligation 
Certificate (ROC). 

• Την 23.04.2018 η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας με-
ταξύ της θυγατρικής της METKA Power West Africa και της Ομοσπονδιακής 
Κυβέρνησης της Νιγηρίας για την πρώτη φάση του προγράμματος Energizing 
Education. Η METKA Power West Africa υπέγραψε συμφωνία για την παροχή 
ολοκληρωμένων υπηρεσιών μελέτης, προμήθειας και κατασκευής (EPC) σε 
τέσσερα πανεπιστήμια, η οποία συμπεριλαμβάνει τις μονάδες παραγωγής 
ενέργειας, τον οδικό φωτισμό και τα εκπαιδευτικά κέντρα, καθώς επίσης και τις 
υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης. Το αποτέλεσμα θα βοηθήσει πολλούς 
φοιτητές να έχουν μια ποιοτική ακαδημαϊκή ζωή και ευκαιρίες για το μέλλον. Και 
τα τέσσερα πανεπιστήμια θα τροφοδοτούνται από υβριδικούς σταθμούς παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργεια, χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές, με ενσωμα-
τωμένες μονάδες αποθήκευσης ενέργειας και εφεδρική λειτουργία παραγωγής 
με καύσιμο ντίζελ. Με τον τρόπο αυτό, τα πανεπιστήμια θα απολαμβάνουν αξι-
όπιστη παροχή ενέργειας με απόλυτη αυτονομία από το δίκτυο. Συνολικά, θα 
εγκατασταθούν 7,5MW υβριδικών εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας εκτός 
δικτύου, που θα ενσωματώνουν τη βραβευμένη τεχνολογία EXERON, αλλά και 
τις τελευταίες εξελίξεις στον σχεδιασμό μικροδικτύων.

• Την 14.05.2018 η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανακοίνωσε την κατάταξή της στο ανώτατο 
επίπεδο της κλίμακας Sustainability  Performance Directory, του Επιχειρηματι-
κού Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης,  και μαζί με άλλες 6 εταιρείες – ανάμεσα σε 
50 - διακρίθηκε ως Sustainability Leader για το 2017. 

• Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων της 7ης Ιουνίου 2018

Στις 7 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τα-
κτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας,  
όπου μεταξύ άλλων ελήφθησαν οι παρακάτω κύρι-
ες αποφάσεις:

1. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και ορισμός 
ανεξάρτητων μελών του.

2. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 
1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να 
μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση 
εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς 
σκοπούς. 

3. Εκλογή μέλους Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με 
το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

4. Εγκρίθηκαν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικο-
νομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 
01.01.2017 έως 31.12.2017, των σχετικών εκθέσε-
ων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού 
ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυ-
βέρνησης. 

5. Εγκρίθηκε η διάθεση αποτελεσμάτων της εται-
ρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, δι-
ανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα 
κέρδη σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του κ.ν. 
2190/1920.

6. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλί-
ου, των ελεγκτών και των υπογραφόντων τις οικο-
νομικές καταστάσεις της Εταιρείας από κάθε ευθύ-
νη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής 
χρήσης 2017.

7. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των 
μελών διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας για τη 
χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017, σύμφωνα 
με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920.

8. Έγκριση δημιουργίας λογαριασμού ειδικού απο-
θεματικού από ανάλωση «κερδών εις νέον» για την 
κάλυψη ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο επενδυτικού 
σχεδίου κατασκευής αιολικού σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας αρχικής ισχύος 13,8MW.

9. Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23α του κ.ν. 
2190/1920.

9.1. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και 
της συνδεδεμένης εταιρείας MFP

9.2. Έγκριση σύμβασης παροχής υπηρεσιών μετα-
ξύ της Εταιρείας και του διευθύνοντος συμβούλου

• Την 19.06.2018 η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανακοίνωσε 
ότι η θυγατρική της, ΜΕΤΚΑ EGN, υπέγραψε σύμ-
βαση με την Talasol Solar S.L.U. θυγατρική της 
Ellomay Capital Ltd., για την υλοποίηση μιας μο-
νάδας ηλιακής ενέργειας μεγάλης κλίμακας, με 
εγκατεστημένη ισχύ 300 MW, στον δήμο Talavan, 
στο Caceres της Ισπανίας («έργο Talasol»). Η υπο-
γραφή της συμφωνίας έλαβε χώρα στην έδρα της                               
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ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στην Αθήνα στις 18.06.2018. Το αντικείμενο της σύμ-
βασης περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή (EPC) του 
έργου Talasol, καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων για την 
έγχυση ισχύος στο δίκτυο, μεταξύ των οποίων ένας υποσταθμός 
ανύψωσης τάσεως 400 kV, μία γραμμή διασύνδεσης υψηλής τάσης, 
έως και το σημείο διασύνδεσης με το δίκτυο καθώς και παροχή υπη-
ρεσιών λειτουργίας και συντήρησης (O & M) για δύο έτη. Η αξία της 
σύμβασης αγγίζει τα € 200 εκατ. 

• Η 26.06.2018 ήταν σύμφωνα με τους όρους του από 27.06.2017 
Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ η ημερο-
μηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ 
για την 2η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 27.12.2017 έως 27.06.2018. 
Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την 2η Περίοδο Εκτοκισμού 
ανήλθε στο ποσό των 4.701.666,67 ευρώ, ήτοι ποσό 15,6722222222 
ευρώ ανά ομολογία, το οποίο υπολογίσθηκε με επιτόκιο 3,10% ετησί-
ως (προ φόρων), και αντιστοιχούσε σε 300.000 ομολογίες που τελού-
σαν υπό διαπραγμάτευση την ημέρα εκείνη στην οργανωμένη αγορά 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η καταβολή των τόκων προς τους ομο-
λογιούχους πραγματοποιήθηκε την 27.06.2018 μέσω της «ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.».

• Την 12.10.2018 η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανακοίνωσε τη συμφωνία για την 
απόκτηση του συνόλου των μετοχών (50%) που κατέχει η ΜΟΤΟΡ 
ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στην Μ&Μ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ και την 16.01.2019 ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της απόκτη-
σης. Ως εκ τούτου, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχει καταστεί η μοναδική μέτο-
χος (100%) της Μ&Μ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.

• Την 23.10.2018 η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανακοίνωσε τη συμφωνία για 
εξαγορά του 97,87% των μετοχών της ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. Α.Ε. (Επεξεργα-
σία Αλουμινίου – Μεταλλοβιομηχανία), που δραστηριοποιείται στην 
βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία μετάλλων και ιδι-
αίτερα των κραμάτων αλουμινίου και προϊόντων τους. Η ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. 
Α.Ε. ιδρύθηκε το 1973 και είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παρα-
γωγός ανακυκλωμένου (δευτερόχυτου) αλουμινίου στην Ελλάδα. Η 
ετήσια δυναμικότητα της μονάδας είναι 35.000 τόνοι αλουμινίου και 
απασχολεί 64 άτομα. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, 
μέσω εκτεταμένων επενδύσεων αύξησης παραγωγής και παραγωγι-
κότητας, η παραγωγή αναμένεται να φτάσει τους 50.000 τόνους σε 
ορίζοντα διετίας.

• Την 01.11.2018 ανακοινώθηκε από την εταιρεία η συνεργασία της 
Protergia, Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, με την 
ασφαλιστική εταιρεία Eurolife ERB, στο πλαίσιο της επιδίωξής της 
να προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες ποιοτικές, πλήρεις και 
προσαρμοσμένες στις σύγχρονες ανάγκες. Η συνεργασία αυτή προ-
σβλέπει στη δημιουργία του προγράμματος PROTERGIA BENEFIT, 
μιας ομπρέλας πρόσθετων υπηρεσιών για τους οικιακούς πελάτες 
της Protergia που μεταξύ άλλων αφορούν και καλύψεις σχετικές με 
την κατοικία τους (π.χ. πλημμύρα, φωτιά, σεισμός, κλοπή, βλάβες 
κ.ά.). 

• Την 11.12.2018 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ όπου μεταξύ εγκρίθηκαν:

1. Η παροχή ειδικής άδειας – έγκρισης από τη γενική συνέλευση των 
μετόχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α §§2-3 του κ.ν. 
2190/1920 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης και παροχής στεγα-
στικών υπηρεσιών σε σχέση με γραφεία ιδιοκτησίας συνδεδεμένου 
μέρους κατά τους ορισμούς της §5 του ίδιου άρθρου 

2. Η τροποποίηση του άρθρου 3 με τίτλο «Έδρα» του καταστατικού 
για τη μεταφορά της καταστατικής έδρας της Εταιρείας από Πατρό-
κλου 5-7 σε Αρτέμιδος 8, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής 

• Η 21.12.2018 ήταν σύμφωνα με τους όρους του από 27.06.2017 
Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥ-

ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (εφεξής «η 
Εταιρεία»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record 
Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 3η 
Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 27.06.2018 έως 
27.12.2018. Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων 
για την 3η Περίοδο Εκτοκισμού ανήλθε στο ποσό 
των 4.727.500,00 ευρώ, ήτοι ποσό 15,7583333333 
ευρώ ανά ομολογία, το οποίο έχει υπολογισθεί με 
επιτόκιο 3,10% ετησίως (προ φόρων), και αντιστοι-
χούσε σε 300.000 ομολογίες που τελούσαν υπό δι-
απραγμάτευση την ημέρα εκείνη στην οργανωμένη 
αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η καταβολή 
των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους 
των ομολογιών πραγματοποιήθηκε μέσω της «ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε. 
(ATHEXCSD) την Πέμπτη 27η Δεκεμβρίου 2018.

IV. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Α.  Προοπτικές για το 2019

Τομέας Μεταλλουργίας και Μεταλλείων

Στον τομέα της Μεταλλουργίας ο ρυθμός αύξησης 
της ζήτησης αλουμινίου σε παγκόσμιο επίπεδο ανα-
μένεται να παραμείνει ισχυρός δρώντας υποστηρι-
κτικά για τις τιμές του αλουμινίου και της αλουμίνας.

Ο δείκτης τιμών πώλησης Αλουμίνας (Alumina Price 
Index – API) αναμένεται να παραμείνει σε σχετικά 
υψηλά επίπεδα για το υπόλοιπο του έτους, καθότι  
παραμένει η αβεβαιότητα σχετικά με την επανεκ-
κίνηση της σταματημένης παραγωγής του εργο-
στασίου της ALUNORTE στη Βραζιλία.Αντίστοιχα, 
σε υψηλά επίπεδα παραμένουν και τα premia των 
τελικών προϊόντων (μπιγιέτες – πλάκες).

Στο σκέλος των τιμών των α’ υλών διαγράφεται ήδη 
πτωτική τάση που αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέ-
ρω και να βελτιώσει το κόστος παραγωγής και κατ’ 
επέκταση τα αποτελέσματα της χρήσης.

Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών

Για το Τομέα Έργων EPC το 2019 αναμένεται να 
είναι έτος σημαντικής ανάκαμψης,  εξέλιξης και 
αξιοποίησης νέων ευκαιριών. Ο Όμιλος προσανα-
τολίζεται στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του 
σε  χώρες με ιδιαίτερες απαιτήσεις, όπου το κύρος 
και η τεχνογνωσία του δίνει σημαντική θέση στη 
αγορά διεθνώς. Όπου εντοπίζονται καλές επενδυ-
τικές ευκαιρίες, ο Όμιλος σκοπεύει να αξιοποιεί τις 
σημαντικές δυνατότητες χρηματοδότησης έργων 
που διαθέτει για την δημιουργία ακόμα μεγαλύτε-
ρης προστιθέμενης αξίας τόσο για τους πελάτες 
του όσο και για τους μέτοχους του.

Βάσει αυτής της στρατηγικής, ο Τομέας Έργων 
EPC θα εστιάσει στην έγκαιρη εκτέλεση των υφι-
στάμενων συμβάσεων και στην ανάληψη νέων έρ-
γων και επενδύσεων σε στοχευμένες αγορές.  Θα 
εξακολουθήσει να εφαρμόζει το σχέδιό του για επέ-
κταση και ανάπτυξη της παρουσίας του στις αγορές 
της Ασίας και της Αφρικής και θα συνεχίσει να στο-
χεύει στην ανάληψη έργων κατασκευής φωτοβολ-
ταϊκών πάρκων και αποθήκευσης ενέργειας, μέσω 
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της θυγατρικής εταιρείας METKA EGN. Παράλληλα προτίθεται να επεκταθεί 
στην ανάπτυξη, κατασκευή και πώληση φωτοβολταϊκών πάρκων παγκοσμίως.

Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και εμπορίας Φυσικού Αερίου

Παρά την σχετική πρόοδο που επιτεύχθηκε τα προηγούμενα χρόνια η αγορά 
ενέργειας παραμένει σε μεταβατικό στάδιο και θα χρειαστεί προώθηση σημα-
ντικών ρυθμιστικών αλλαγών ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για 
την ενίσχυση του ανταγωνισμού και το ουσιαστικό άνοιγμα της αγοράς.

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, διαθέτοντας σήμερα εγκατεστημένη ισχύ ~1,4 GW από θερ-
μικούς σταθμούς και έργα ΑΠΕ σε λειτουργία, έχει εδραιώσει τη θέση του μεγα-
λύτερου ανεξάρτητου παραγωγού και προμηθευτή ενέργειας διασφαλίζοντας 
το κρίσιμο μέγεθος που απαιτείται, ώστε να επωφεληθεί τα μέγιστα από την 
αναμενόμενη πλήρη απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργει-
ας.

Στο 2019 τα οικονομικά αποτελέσματα του τομέα Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερί-
ου αναμένεται να ενισχυθούν λόγω,

• Της μείωσης των τιμών του φυσικού αερίου λόγω υπερπροσφοράς LNG στην 
προμήθεια του οποίου η Μυτιληναίος πλεονεκτεί σημαντικά σε σχέση με τους 
ανταγωνιστές της

• της εφαρμογής του Μεταβατικού Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευελιξίας, εκτός 
απροόπτου , για το σύνολο του έτους

• της αυξημένης διαθεσιμότητας των θερμικών σταθμών, καθότι δεν προβλέ-
πονται  μεγάλες προγραμματισμένες συντηρήσεις, 

• της αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος  στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
θέτοντας σε λειτουργία τα  3 νέα Αιολικά Πάρκα συνολικής ισχύος 34,45 MW

• της επέκτασης της δραστηριότητας της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας σε 
επιπλέον χώρες

V. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων

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

Οι βασικές πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων καθορίζονται από τη Διοίκηση 
του Ομίλου. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από το τμήμα Δια-
χείρισης Διαθεσίμων του Ομίλου (Corporate Treasury Department) το οποίο δρα 
ως ένα κέντρο υπηρεσιών και το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια συγκεκριμένων 
κατευθύνσεων εγκεκριμένων από τη Διοίκηση.

Πιστωτικός Κίνδυνος

O Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από 
τα συμβαλλόμενα, με αυτήν μέρη. Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταμει-
ακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, παράγωγα χρηματοοικονομικά εργα-
λεία και καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοοικονομικά ινστιτούτα, καθώς και 
από εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο από πελάτες.  

Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, ο Όμιλος δεν εκτίθεται θεωρητικά σε 
σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους καθώς δεδομένης της πολυδιάστατης φύ-
σης των λειτουργιών του Ομίλου, δεν υπάρχει σημαντική συγκέντρωση πιστω-
τικού κινδύνου αναφορικά με τις εμπορικές του απαιτήσεις, μιας και αυτός δια-

χωρίζεται σε ένα μεγάλο αριθμό πελατών. Ωστόσο, 
λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν τόσο 
στην Ελλάδα όσο και σε αρκετές αγορές της Ευρώ-
πης, ο Όμιλος αφενός παρακολουθεί, σε σταθερή 
βάση, τις εμπορικές του απαιτήσεις ενώ έχει προ-
χωρήσει στην υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών 
ώστε να διασφαλίζει την είσπραξη τους. Ενδεικτι-
κά τέτοιες πολιτικές και πρακτικές περιλαμβάνουν 
την ασφάλιση των πιστώσεων όπου είναι εφικτό, 
την προείσπραξη, σε μεγάλο βαθμό, της αξίας των  
πωλούμενων προϊόντων, την εξασφάλιση των απαι-
τήσεων μέσω ενεχυριάσεων σε αποθέματα των πε-
λατών και την λήψη εγγυητικών επιστολών. 

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

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 για τον Όμιλο  
και την Εταιρεία αναλύεται ως εξής:
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Κίνδυνος Ρευστότητας

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

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

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 για τον Όμιλο  και την Εταιρεία ανα-
λύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες Μη ληξιπρόθεσμες 
και μη απομειωμένες Σύνολο

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

Ενηλικίωση 
Εμπορικών 
Απαιτήσεων

2018  64.778  33.004  23.892  28.437  665.930  816.042 

2017  58.253  14.129  16.599  20.115  636.760  745.856 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

Ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες Μη ληξιπρόθεσμες 
και μη απομειωμένες Σύνολο

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

Ενηλικίωση 
Εμπορικών 
Απαιτήσεων

2018  33.725  6.959  2.685  25.910  319.889  389.168 

2017  36.342  10.022  4.912  19.206  355.672  426.155 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 
(Ποσά σε χιλιάδες €) 
2018

εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 
5 έτη Σύνολο

Μακροπρόθεσμα δάνεια  -  -  460.165  73.863  534.028 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια  10.679  18.233  -  -  28.912 

Προμηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις  242.635  152.499  20.450  -  415.585 

Λοιπές Υποχρεώσεις (106.163)  225.056  10.401  14.914  144.208 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση  16.788  24.013  -  -  40.801 

Σύνολο  163.939  419.801  491.016  88.777  1.163.533 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 
(Ποσά σε χιλιάδες €) 
2017

εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 
5 έτη Σύνολο

Μακροπρόθεσμα δάνεια  -  -  498.870  90.456  589.326 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια  50.629  45.948  -  -  96.577 

Προμηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις  282.757  108.979  19.805  -  411.541 

Λοιπές Υποχρεώσεις (230.131)  257.459  975  55.556  83.859 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση  22.342  21.415  -  -  43.757 

Σύνολο  125.597  433.801  519.650  146.012  1.225.060 
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ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 
(Ποσά σε χιλιάδες €) 
2018

εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 
5 έτη Σύνολο

Μακροπρόθεσμα δάνεια  -  -  369.323  -  369.323 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια  267  -  -  -  267 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  199.354  65.778  19.618  -  284.750 

Λοιπές Υποχρεώσεις  98.013  10.050  -  14.914  122.977 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πληρωτέες 
στην Επόμενη Χρήση  8.666  13.916  -  -  22.582 

Σύνολο  306.300  89.744  388.941  14.914  799.899 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 
(Ποσά σε χιλιάδες €) 
2017

εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 
5 έτη Σύνολο

Μακροπρόθεσμα δάνεια  -  -  388.160  -  388.160 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια  31.801  43.692  -  -  75.492 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  264.888  21.363  19.618  -  305.869 

Λοιπές Υποχρεώσεις  46.524  6.055  -  14.909  67.488 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πληρωτέες 
στην Επόμενη Χρήση  18.440  13.190  -  -  31.631 

Σύνολο  361.653  84.300  407.778  14.909  868.640 

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

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

Επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα 

Ο Όμιλος παρακολουθούσε και συνεχίζει να παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή 
τις εξελίξεις στο θέμα του περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων ως αποτέλεσμα 
της ΠΝΠ της 28ης Ιουνίου 2015 καθώς και κάθε μεταγενέστερης ρύθμισης μέ-
χρι σήμερα, λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίζει την απρό-
σκοπτη συνέχιση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Έχοντας ως πρακτι-
κό και ουσιαστικό πλεονέκτημα τη διεθνή δραστηριοποίηση και τον εξαγωγικό 
του προσανατολισμό, ο Όμιλος καταφέρνει να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις 
δυσκολίες που υφίστανται, στηρίζοντας τη ρευστότητα του εγχώριου συστήμα-
τος και συνεχίζοντας απρόσκοπτα και ομαλά τη λειτουργία του σε όλους τους 
τομείς δραστηριοποίησης. 

Κίνδυνος Αγοράς

Κίνδυνος τιμής εμπορευμάτων

Οι τιμές των εμπορευμάτων οι οποίες καθορίζονται κυρίως από τις διεθνείς 
αγορές και την παγκόσμια ζήτηση και προσφορά έχουν ως αποτέλεσμα την έκ-
θεση του Ομίλου στον κίνδυνο διακύμανσης των σχετικών τιμών. 

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

Αναφορικά με τη διακύμανση των τιμών των μετάλλων ο Όμιλος έχει σαν πο-
λιτική την ελαχιστοποίηση του κινδύνου κάνοντας χρήση χρηματοοικονομικών 
παραγώγων. 

Συναλλαγματικός κίνδυνος

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

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

Κίνδυνος επιτοκίου

Τα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου που εκτίθενται 
σε επιτοκιακές διακυμάνσεις αφορούν κυρίως στα 
διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων. Η πολιτική 
του Ομίλου αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία ενεργητικού είναι να επενδύει τα μετρητά 
του σε κυμαινόμενα επιτόκια ώστε να διατηρεί την 
απαραίτητη ρευστότητα επιτυγχάνοντας ταυτόχρο-
να ικανοποιητική απόδοση για τους μετόχους της.   
Επιπρόσθετα, ο Όμιλος για το σύνολο του τραπεζι-
κού δανεισμού κάνει χρήση προϊόντων κυμαινόμε-
νου επιτοκίου. Ανάλογα με το ύψος των υποχρεώ-
σεων σε κυμαινόμενο επιτόκιο, ο Όμιλος προβαίνει 
στην εκτίμηση του επιτοκιακού κινδύνου και όπου 
απαιτείται μελετά την αναγκαιότητα χρήσης επιτοκι-
ακών χρηματοοικονομικών παραγώγων Η πολιτική 
του Ομίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του 
στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά 
τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. 
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Επιδράσεις των παραγόντων κινδύνου και ανάλυση
ευαισθησίας 

Σχετικά με την επίδραση των παραπάνω παραγόντων στα λειτουρ-
γικά αποτελέσματα του Ομίλου, στα Ίδια Κεφάλαια και στην καθαρή 
του κερδοφορία την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017, έχει ως εξής: 

2018

2017

Η έκθεση του Ομίλου στους κινδύνους τιμών εμπο-
ρευμάτων καθώς και η αντίστοιχη ευαισθησία μπο-
ρεί να ποικίλλει ανάλογα με τον όγκο των συναλλα-
γών και τα επίπεδα τιμών. Εν τούτοις, η ανωτέρω 
ανάλυση θεωρείται αντιπροσωπευτική της έκθεσης 
του Ομίλου στον κίνδυνο αυτό για την χρήση 2018.

VI. ΕΚΘΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ

Ο Όμιλος σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 
6 του ν.3557/2007, όπως ισχύει, λόγω της εξορυ-
κτικής δραστηριότητας λατομικών προϊόντων θυ-
γατρικής του εταιρείας, κατέβαλε στην ελληνική 
κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε 
την 31/12/2018 ποσό ύψους 284 χιλ.

Το παραπάνω ποσό αφορά πληρωμές για τέλη 
από την Εκμετάλλευση Ενεργών Παραχωρήσεων 
Μεταλλείων από την θυγατρική εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ 
ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.

LME AL (Αλουμίνιο) $/t +50 -50 

EBITDA εκ. €  0,1 (0,1)

Καθαρά Αποτελέσματα εκ. €  0,1 (0,1)

Ίδια Κεφάλαια εκ. €  0,1 (0,1)

API (Alumina) $/t +10 -10 

EBITDA εκ. €  2,8 (2,8)

Καθαρά Αποτελέσματα εκ. €  2,8 (2,8)

Ίδια Κεφάλαια εκ. €  2,8 (2,8)

Ισοτιμία €/$ €/$ -5% +5%

EBITDA εκ. € (7,3)  7,5 

Καθαρά Αποτελέσματα εκ. € (5,7)  5,9 

Ίδια Κεφάλαια εκ. € (5,7)  5,9 

Τιμή πετρελαίου $/t -50 +50

EBITDA εκ. €  0,3 (0,3)

Καθαρά Αποτελέσματα εκ. €  0,3 (0,3)

Ίδια Κεφάλαια εκ. €  0,5 (0,5)

Τιμή φυσικού αερίου €/MWh -5 +5

EBITDA εκ. €  12,4 (12,4)

Καθαρά Αποτελέσματα εκ. €  12,4 (12,4)

Ίδια Κεφάλαια εκ. €  12,4 (12,4)

Τιμή Ρύπων (€/t CO2) €/t -1 +1

EBITDA εκ. €  2,2 (2,2)

Καθαρά Αποτελέσματα εκ. €  2,2 (2,2)

Ίδια Κεφάλαια εκ. €  2,2 (2,2)

LME AL 
(Αλουμίνιο) $/t +50 -50

EBITDA εκ. €  1,0 (1,0)

Καθαρά 
Αποτελέσματα εκ. €  1,0 (1,0)

Ίδια Κεφάλαια εκ. €  1,0 (1,0)

Ισοτιμία €/$ €/$ -5% +5%

EBITDA εκ. € (5,6)  5,6 

Καθαρά 
Αποτελέσματα εκ. € (5,6)  5,6 

Ίδια Κεφάλαια εκ. € (5,2)  5,2 

Τιμή 
πετρελαίου $/t -50 +50

EBITDA εκ. €  0,3 (0,3)

Καθαρά 
Αποτελέσματα εκ. €  0,3 (0,3)

Ίδια Κεφάλαια εκ. €  0,3 (0,3)

Τιμή φυσικού 
αερίου €/MWh -5 +5

EBITDA εκ. €  12,5 (12,5)

Καθαρά 
Αποτελέσματα εκ. €  12,5 (12,5)

Ίδια Κεφάλαια εκ. €  12,5 (12,5)
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VΙI. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Καθορισμός θεμάτων Ουσιαστικότητας 

Η διαδικασία αναγνώρισης, κατανόησης και αξιολόγησης των θεμάτων βιωσιμότητας, αποτελεί σημαντική πρακτική της λειτουργίας της 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας και σε συνδυασμό με τις προσδοκίες των Κοινωνικών της Εταίρων, η εταιρεία 
βελτιώνει τη στρατηγική, τους στόχους και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές της πρωτοβουλίες, με στόχο να λειτουργεί υπεύθυνα σε 
όλο το εύρος της δραστηριότητάς της, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας της Ουσιαστικότητας 
διαμορφώνουν το βασικό περιεχόμενο της ετήσιας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και επηρεάζουν τις αποφάσεις των 
Κοινωνικών της Εταίρων, συμπεριλαμβάνοντας όσα θέματα εύλογα μπορούν να θεωρηθούν σημαντικά και αντανακλώντας τις οικονομι-
κές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές της επιδράσεις. 

Η διαδικασία Ουσιαστικότητας υλοποιείται εντός της εταιρείας, σε ετήσια βάση με τη διαδικασία της εσωτερικής ιεράρχησης των Ουσια-
στικών θεμάτων και εκτός της εταιρείας, όπου διενεργείται σχετική έρευνα γνώμης με δομημένο ερωτηματολόγιο, κάθε δύο χρόνια, στις 
βασικές ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων.

Απεικόνιση της Διαδικασίας Ουσιαστικότητας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

1Εσωτερικές πηγές:  Αποτελέσματα του ετήσιου θεσμού της Διαβούλευσης Κοινωνικών Εταίρων (σε τοπικό επίπεδο), Αποτελέσματα 
Ηλεκτρονικής έρευνας Κοινωνικών Εταίρων (σε διετή βάση), Άδειες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ανά Τομέα Δραστηριότητας, Στρα-
τηγικές κατευθύνσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στόχοι & KPIs, Εταιρικό όραμα & αξίες και Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας, 
Επισκόπηση θεμάτων των συνεδριάσεων του Executive Committee της εταιρείας  - Εξωτερικές πηγές: Πρότυπα GRI, Παγκόσμιοι Στόχοι 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (Εθνικές προτεραιότητες),  Αρχές United Nations Global Compact, Δημοσιοποιήσεις CDP (Water Security), Νομο-
θετικό πλαίσιο (ν. 4403/2016), Επενδυτικοί δείκτες ESG, Αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΣΜΕ και του Συμβουλίου ΒΑ του ΣΕΒ, Αρχές 
ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας 

Αναγνώριση Ιεράρχηση

Επικύρωση

3 βασικά 
στάδια

Η Επικύρωση των Ουσιαστικών  θεμάτων 
γίνεται από τις Γενικές Διευθύνσεις των Τομέ-
ων Δραστηριότητας, ενώ η τελική έγκριση για 
τη δημοσιοποίησή τους δίνεται από την Επι-
τροπή Ε.Κ.Ε. της εταιρείας 

Το στάδιο της Αναγνώρισης 
των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης  
περιλαμβάνει ειδικές συναντήσεις 
εργασίας της Κεντρικής Υπηρεσί-
ας Ε.Κ.Ε. με τις ομάδες Ε.Κ.Ε. των 
Τομέων Επιχειρηματικής Δραστη-
ριότητας  της εταιρείας κατά τη 
διάρκεια των οποίων  διενεργείται 
η βασική επισκόπηση του ανταγω-
νιστικού περιβάλλοντος σε θέματα 
βιωσιμότητας, η μελέτη των σχε-
τικών εσωτερικών & εξωτερικών 
πηγών1 καθώς και η ενσωμάτω-
ση των βασικών προσδοκιών που 
αναδεικνύονται  κατά την υλοποί-
ηση της Ετήσιας Διαδικασίας Δι-
αβούλευσης της εταιρείας με τις 
ομάδες των Κοινωνικών της Εταί-
ρων σε τοπικό επίπεδο.

Το στάδιο της Ιεράρχησης των θε-
μάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης υλοποι-
είται με την αποστολή, προς τους 
Τομείς Δραστηριότητας της εται-
ρείας, ειδικού αρχείου αξιολόγησης 
(πενταβάθμιας κλίμακας) για κάθε 
θέμα βιωσιμότητας που έχει ήδη 
αναγνωριστεί, ενώ ακολουθούν  συ-
ναντήσεις εργασίας μεταξύ εξειδι-
κευμένων στελεχών, των επιμέρους 
ομάδων Ε.Κ.Ε. και της Κεντρικής 
Υπηρεσίας Ε.Κ.Ε. της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙ-
ΟΣ για την αρτιότερη συμπλήρωση 
των ερωτηματολογίων και την ανα-
γνώριση  των επιδράσεων στη Βι-
ώσιμη Ανάπτυξη. Παράλληλα, κάθε 
δύο χρόνια, διεξάγεται αντίστοιχη 
έρευνα  με την αποστολή ειδικού 
ερωτηματολογίου αξιολόγησης (πε-
νταβάθμιας κλίμακας) στις βασικές 
ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων 
της εταιρείας ώστε να αξιολογή-
σουν με τη σειρά τους τη σημαντικό-
τητα των θεμάτων αυτών.
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Το 2018, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εφάρμοσε τη διαδικασία της εσωτερικής 
ιεράρχησης των Ουσιαστικών θεμάτων. Τα θέματα εξετάστηκαν και 
ως προς το βαθμό που επηρεάζουν την ικανότητα της εταιρείας να 
εκπληρώσει τους επιχειρηματικούς της στόχους, αλλά κυρίως εξε-
τάστηκαν ως προς το βαθμό επίδρασής τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη, 
λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες εθνικές προτεραιότητες και συν-
δυάστηκαν με τη σημαντικότητα που αποδίδουν σε αυτά οι βασικές 
ομάδες των Κοινωνικών Εταίρων της Εταιρείας βάσει των αποτελε-
σμάτων της σχετικής έρευνας του 2017. Η σύνθεση των ευρημάτων 
της ανωτέρω διαδικασίας επιβεβαίωσε ότι τα θέματα που είχαν ανα-
γνωριστεί ως Ουσιαστικά από την Εταιρεία παραμένουν τα ίδια και 
για το 2018 και είναι τα ακόλουθα: 

1. Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία
2. Οικονομική επίδοση
3. Κλιματική Αλλαγή
4. Καταπολέμηση διαφθοράς
5. Περιβαλλοντική διαχείριση
6. Τοπικές Κοινότητες
7. Εργασιακές πρακτικές & Ανθρώπινα Δικαιώματα
8. Παρουσία στην Αγορά

Στην ενότητα της Μη-Χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, περι-
λαμβάνονται οι σχετικές αναφορές που σχετίζονται με τα ανωτέρω 
Ουσιαστικά θέματα της Εταιρείας. Τα στοιχεία αφορούν στους βασι-
κούς Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και 
των βασικών θυγατρικών της εταιρειών στην ελληνική επικράτεια συ-
μπεριλαμβανομένων των εργοταξίων που διατηρεί, μέσω του Τομέα 
Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών, σε χώρες του εξωτερικού. 
Δεν περιλαμβάνονται στοιχεία από τις δραστηριότητες της Μεταλ-
λουργίας Ψευδαργύρου/ Μολύβδου και της Εμπορίας Φυσικού Αε-
ρίου.

Στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018 της εταιρείας περιλαμβά-
νεται αναλυτικότερη παρουσίαση των Ουσιαστικών θεμάτων, των 
αντίστοιχων Μη Χρηματοοικονομικών δεικτών επίδοσης, καθώς και 
η συσχέτισή τους με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης του ΟΗΕ (Ατζέντα 2030). Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην ακό-
λουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: www.mytilineos.gr/el-gr/csr-reports/
publications. 

Περιβαλλοντική διαχείριση & Κλιματική Αλλαγή

Επιδράσεις: Οι κύριες περιβαλλοντικές προκλή-
σεις που αντιμετωπίζει η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στο πλαί-
σιο της δραστηριότητάς της είναι: 1) η ορθολογική 
διαχείριση των αποθεμάτων των φυσικών πόρων, 2) 
η κατανάλωση της ενέργειας και ο έλεγχος των αε-
ρίων εκπομπών, 3) η διαχείριση των αποβλήτων με 
έμφαση στην αξιοποίηση των καταλοίπων βωξίτη, 
4) ο έλεγχος της ποιότητας της ατμόσφαιρας και 5) 
η αποκατάσταση του φυσικού τοπίου των περιοχών 
που συνδέονται με τη διαδικασία εξόρυξης βωξίτη 
και την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ.  

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία από τις σημαντικό-
τερες προκλήσεις διεθνώς. Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ανα-
γνωρίζει το ζήτημα της ενεργειακής κατανάλωσης 
και κατ’ επέκταση των εκπομπών διοξειδίου του άν-
θρακα (CO2) και των επιπτώσεών τους τόσο στην 
λειτουργική της αποδοτικότητα όσο και στη βιώσιμη 
ανάπτυξη γενικότερα. 

Η αυστηρή τήρηση της εκάστοτε ισχύουσας περι-
βαλλοντικής νομοθεσίας αποτελεί βασική μέριμνα 
όλων των δραστηριοτήτων της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. 
Τόσο η συμμόρφωση με τις ισχύουσες εθνικές και 
κοινοτικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις όσο και οι 
δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί εθελοντικά πέ-
ραν των πρώτων, συμβάλλουν στο να επιτυγχάνεται 
η συνεχής βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυ-
πώματος. Στόχος είναι οι παραγωγικές διαδικασί-
ες, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας να 
έχουν την ελάχιστη, κατά το δυνατό, περιβαλλοντι-
κή επίπτωση.

Οι περιβαλλοντικές επιδράσεις που προκαλούνται 
από τη δραστηριότητα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εντοπί-
ζονται στα βιοτικά και αβιοτικά φυσικά συστήματα 
(έδαφος, ύδατα και οικοσυστήματα) στο πλαίσιο 
των ορίων λειτουργίας των Τομέων Επιχειρηματι-
κής της Δραστηριότητας και των θυγατρικών της 
εταιρειών, στην ποιότητα της ατμόσφαιρας καθώς 
και στην ευρύτερη συμβολή της στις εθνικές εκπο-
μπές αέριων ρύπων. 

Άμεση συμβολή στις παραπάνω επιδράσεις έχει η 
ίδια η εταιρεία ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας 
των επιχειρηματικών της τομέων και των θυγα-
τρικών της εταιρειών. Έμμεση συμβολή έχουν οι  
προμηθευτές και συνεργάτες της εταιρείας κυρίως 
μέσω της χρήσης μη ανανεώσιμων βασικών πρώ-
των υλών & υλικών στις παραγωγικές τους διαδικα-
σίες, αλλά και οι πελάτες της κατά τις διαδικασίες 
μεταποίησης και χρήσης των προϊόντων της.
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Κυριότεροι κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισης: Με βάση τις περιβαλλοντικές της επιδράσεις, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναγνωρίζει τους ακό-
λουθους βασικούς κινδύνους, που δύνανται να επηρεάσουν τους επιχειρηματικούς της στόχους, για τους οποίους όμως έχει πραγματο-
ποιήσει επί σειρά ετών κατάλληλα επιλεγμένες επενδύσεις προκειμένου να μειώσει σημαντικά την πιθανότητα να συμβούν: 

Κυριότεροι Κίνδυνοι Τακτικές αντιμετώπισης

• Οι περιορισμένοι χώροι απόθεσης καταλοίπων βωξίτη αποτελούν 
βασικό περιβαλλοντικό κίνδυνο στον Τομέα Μεταλλουργίας της ΜΥ-
ΤΙΛΗΝΑΙΟΣ με πιθανό αρνητικό αντίκτυπο στο κόστος της εταιρείας.

• Η εταιρεία συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει στην έρευνα για την 
αξιοποίηση των καταλοίπων βωξίτη συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά προ-
γράμματα αποδοτικών πράσινων τεχνολογιών για την παραγωγή χρή-
σιμων προϊόντων και υλικών καθώς και στην ανάπτυξη τεχνολογίας για 
την εξαγωγή σπάνιων γαιών.

• Αποκλίσεις από την ισχύουσα νομοθεσία ή τροποποιήσεις αυτής, 
που σχετίζονται με θέματα Περιβάλλοντος ή Κλιματικής Αλλαγής.

• Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ παρακολουθεί συστηματικά τις σχετικές νομοθετι-
κές εξελίξεις και λαμβάνει προληπτικά μέτρα προκειμένου να ελαχι-
στοποιήσει τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες. H εταιρεία πιθανώς 
θα πρέπει να πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στο μέλλον σαν 
αποτέλεσμα της απαραίτητης συμμόρφωσής της με την εκάστοτε ισχύ-
ουσα νομοθεσία και τις νέες ρυθμίσεις. Για όλες τις υφιστάμενες βιο-
μηχανικές της μονάδες η εταιρεία έχει λάβει τις προβλεπόμενες κατά 
το νόμο άδειες εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου και έχει παράλληλα 
αναπτύξει και θέσει σε εφαρμογή την κατάλληλη υποδομή για την παρα-
κολούθηση εκπομπών και την υποβολή εκθέσεων. 

• Περαιτέρω αύξηση του κόστους δικαιωμάτων εκπομπών CO2, 
όπως τυχόν θα διαμορφωθεί από τις μελλοντικές πολιτικές της Ε.Ε. 
για την ενέργεια και το κλίμα. 

• Η εταιρεία, στους τομείς της επιχειρηματικής της δραστηριότητας 
που χαρακτηρίζονται ως τομείς υψηλής ενεργειακής έντασης, παρακο-
λουθεί σε μηνιαία βάση τις αέριες εκπομπές και με έγκαιρη υλοποίηση 
διορθωτικών ενεργειών διασφαλίζει ότι είναι συμβατές με τις νομοθετι-
κά κατανεμημένες και κυρίως όσο το δυνατόν χαμηλότερες.

• Πιθανή υποβάθμιση της ποιότητας υπόγειων και επιφανειακών 
υδάτων και ρύπανσης εδαφών. Αφορά σε δυνητικό κίνδυνο περι-
ορισμένης έκτασης και εντός των ορίων της Δραστηριότητας της 
Μεταλλουργίας, με δεδομένη την μεγάλη απόσταση από οργανω-
μένους οικισμούς και άλλες οικονομικές δραστηριότητες.

• Βασικό στόχο αποτελεί η αποφυγή οποιουδήποτε συμβάντος υπο-
βάθμισης περιβάλλοντος. Τα μέτρα πρόληψης συνίστανται στην αυστη-
ρή τήρηση των Περιβαλλοντικών Όρων της Δραστηριότητας της Με-
ταλλουργίας, στην τήρηση των μέτρων που προβλέπονται στην Μελέτη 
Ασφαλείας (SEVESO IIΙ – εφαρμογή της ΚΥΑ 172058/2016) και στην 
καλή γνώση και εξάσκηση επί των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης (ΣΕΑ). 

Διαχείριση: 

• H περιβαλλοντική υπευθυνότητα αποτελεί βασικό στοιχείο του Κώδικα Επαγ-
γελματικής Δεοντολογίας, των εταιρικών αρχών καθώς και του Κώδικα Δεοντο-
λογίας Προμηθευτών & Συνεργατών της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Επίσης, βρίσκεται στην 
κορυφή της ατζέντας της Διαβούλευσης της εταιρείας με τις βασικές ομάδες 
των Κοινωνικών της Εταίρων.

• Σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της εταιρείας εφαρ-
μόζεται πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά το διεθνές 
πρότυπο ISO 14001/2015, το οποίο συνοδεύεται από συγκεκριμένες περιβαλ-
λοντικές πολιτικές. 

• Ο καθορισμός περιβαλλοντικών στόχων ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστη-
ριότητας, η εφαρμογή των μέτρων και των αρχών της εταιρείας για την προ-
στασία του περιβάλλοντος, η τήρηση των νομοθετικών απαιτήσεων ως ελάχιστη 
δέσμευση, η συνεχής αξιολόγηση και η παρακολούθηση όλων των περιβαλλο-
ντικών παραμέτρων, η συνεχής ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των 
εργαζομένων και η αρμονική συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες, αποτελούν 
βασικά συστατικά της διαχείρισης των περιβαλλοντικών θεμάτων της ΜΥΤΙΛΗ-
ΝΑΙΟΣ. 

• Για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής η εταιρεία επενδύει συστηματι-
κά τόσο στη βελτιστοποίηση των παραγωγικών της διαδικασιών με εγκαταστά-
σεις νέας τεχνολογίας, όσο και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλλη-
λα, η συστηματική εφαρμογή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΑΤs) κατά την 

παραγωγική διαδικασία και τη διαχείριση των απο-
βλήτων, καθώς και η χρήση φιλικότερων προς το 
περιβάλλον ορυκτών καυσίμων (φυσικό αέριο) στο 
σύνολο των βιομηχανικών της μονάδων, με στό-
χο τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας 
αλλά και ως πρώτο μεταβατικό μέτρο για τη μείω-
ση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αποτε-
λούν σημαντικούς παράγοντες της επιχειρηματικής 
ανάπτυξης της εταιρείας αλλά και της δέσμευσής 
της για την προστασία του περιβάλλοντος και τη δι-
ασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των φυσικών 
πόρων. 

• Οι βιομηχανικές μονάδες των τομέων Μεταλ-
λουργίας και Μεταλλείων και Ηλεκτρικής Ενέργειας 
και Φυσικού Αερίου της εταιρείας συμμετέχουν στο 
Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (EU 
ETS), σύμφωνα με το οποίο, από το 2013, ακολου-
θούνται όλες οι διαδικασίες υπολογισμού και επα-
λήθευσης των αέριων εκπομπών σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της τρίτης φάσης EU ETS 2013-2020, 
όπου το κόστος συμμόρφωσης είναι υψηλότερο 
λόγω της κατανομής μικρότερου αριθμού δικαιω-
μάτων σε σχέση με τις πραγματικές εκπομπές.   
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• Οι υπεύθυνοι περιβάλλοντος, σε κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δρα-
στηριότητας της εταιρείας μεριμνούν για την ορθή περιβαλλοντική 
λειτουργία όλων των βιομηχανικών μονάδων.

Μέτρα και Αρχές της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ για την προστασία του πε-
ριβάλλοντος:

• Τήρηση συμφωνιών και δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ΜΥΤΙΛΗ-
ΝΑΙΟΣ πέραν των νομικών της υποχρεώσεων.

• Εκτίμηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, 
καταγραφή & αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων, λήψη των απαραί-
τητων προληπτικών μέτρων, διενέργεια τακτικών ελέγχων & ασκήσε-
ων επιβεβαίωσης εφαρμογής και αξιολόγησης των μέτρων.

• Έλεγχος και συνεχής μείωση των στερεών, υγρών και αερίων απο-
βλήτων.

• Βελτίωση της διαχείρισης των καταλοίπων με την προώθηση διαδι-
κασιών ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης ή αξιοποίησης.

• Έλεγχος της κατανάλωσης πρώτων υλών και ενέργειας.

• Πρόληψη κάθε προσδιορισμένου κινδύνου ρύπανσης.

• Ετοιμότητα και ανταπόκριση σε έκτακτα περιβαλλοντικά περιστα-
τικά και διόρθωση κάθε απόκλισης με την υλοποίηση διορθωτικών 
σχεδίων.

• Μελέτη, διατήρηση και εξέλιξη των κατάλληλων μέσων πρόληψης 
και καταστολής, ιδιαίτερα στην περίπτωση τροποποίησης των εγκα-
ταστάσεων.

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

• Εκπαίδευση και πληροφόρηση του προσωπικού, 
κατά τρόπο προσαρμοσμένο στα καθήκοντα και 
στις ανάγκες του κάθε εργαζόμενου.

• Παρακίνηση των συνεργατών (εργολάβων, προ-
μηθευτών, πελατών) για σεβασμό των ίδιων απαι-
τήσεων ως προς το περιβάλλον και τη βιομηχανική 
ασφάλεια.

• Πραγματοποίηση τακτικών εσωτερικών και εξω-
τερικών επιθεωρήσεων για την εκτίμηση των επι-
δόσεων του συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχεί-
ρισης, την επίτευξη των στόχων και την εφαρμογή 
των κανονισμών και αρχών.

Μη Χρηματοοικονομικοί δείκτες επίδοσης

Παρακάτω παρατίθενται μη χρηματοοικονομικοί 
δείκτες επίδοσης. Η επιλογή έγινε με κριτήριο τη 
συνάφεια αυτών με τις δραστηριότητες της ΜΥΤΙ-
ΛΗΝΑΙΟΣ και το επίπεδο σημαντικότητάς τους σε 
σχέση με τα περιβαλλοντικά θέματα που αντιμε-
τωπίζονται. Οι δείκτες μέτρησης βασίζονται στην 
Παγκόσμια Πρωτοβουλία Υποβολής Εκθέσεων GRI 
STANDARDS.

Περιβαλλοντικοί Δείκτες 2017 2018 

Βασικές Πρώτες Ύλες

Συνολική κατανάλωση Βωξίτη (t) 1.855.677 1.873.622

Συνολική κατανάλωση Φυσικού Αερίου (εκ. Nm3)1 1.063 1.031

Ενέργεια

Συνολική κατανάλωση ενέργειας (GWh)2 13.564 13.760

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (GWh) 2.849 2.888

Εκπομπές αέριων ρύπων

Άμεσες εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων (t CO2eq/έτος)3 2.612.553 2.555.977

Έμμεσες εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων (t CO2eq/έτος)4 2.327.665 1.818.932

Άλλες σημαντικές εκπομπές (t NOx/έτος) 1.357 1.342

Άλλες σημαντικές εκπομπές (t SOx/έτος) 711 680

Απόβλητα

Συνολική ποσότητα αποβλήτων (χιλ. τον.)5 847 891

Ανακύκλωση/Επαναχρησιμοποίηση/Ανάκτηση/Αξιοποίηση αποβλήτων (χιλ. τον.) 82 164

Νερό

Συνολική κατανάλωση νερού (εκ. m3) 5,80 5,70

Εξοικονόμηση νερού στην παραγωγική δραστηριότητα  (εκ. m3) 5,14 5,06

Διαχείριση εκμεταλλεύσιμης γης 

Ποσοστό γης που έχει αποκατασταθεί ή έχει επαναφερθεί σε επωφελή χρήση επί της 
συνολικής έκτασης γης που χρησιμοποιήθηκε στην εξορυκτική δραστηριότητα. 80,04% 81,13%

1Nm3:Κανονικά Κυβικά μέτρα.
2Συνολική κατανάλωση ενέργειας = Κατανάλωση ενέργειας από μη Ανανεώσιμες πηγές + Κατανάλωση ενέργειας από Ανα-
νεώσιμες πηγές + Ενέργεια που αγοράζεται για κατανάλωση + Ενέργεια που παράγεται – Ενέργεια που πωλείται.
3Εκπομπές που προέρχονται από πηγές (φυσικές μονάδες ή διαδικασίες) που ανήκουν στον ή ελέγχονται από τον Όμιλο
4Εκπομπές που προέρχονται από την ηλεκτρική ενέργεια που αγόρασε η εταιρεία από άλλους οργανισμούς προς δική της 
κατανάλωση
5Επικίνδυνα και Μη επικίνδυνα απόβλητα (τα κατάλοιπα βωξίτη αποτελούν το 93% της συνολικής ποσότητας αποβλήτων)
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Αποτελέσματα πολιτικής: 

Βασικές Πρώτες Ύλες: Σχετικά με τη χρήση των βασικών μη ανα-
κυκλώσιμων και προερχόμενων από μη ανανεώσιμες πηγές, πρώ-
των υλών, το 2018, δεν υπήρξαν σημαντικές μεταβολές. Η ποσότητα 
βωξίτη που χρησιμοποιήθηκε στον Τομέα Μεταλλουργίας και Μεταλ-

λείων για την παραγωγή αλουμίνας και αλουμινίου, διατηρήθηκε στα επίπεδα 
του 2017 παρουσιάζοντας οριακή αύξηση κατά 1% ενώ η συνολική κατανάλω-
ση φυσικού αερίου παρουσίασε μικρή μείωση κατά 3%. Η χρήση εναλλακτικών 
πρώτων υλών, δηλαδή υποπροϊόντων ή απορριμμάτων άλλων βιομηχανιών, με 
την οποία είναι δυνατός ο περιορισμός της κατανάλωσης των φυσικών πόρων, 
δεν αποτελεί ακόμα εφαρμόσιμη πρακτική στην παραγωγή αλουμινίου. Στον Το-
μέα Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών, δεν υφίσταται διαχείριση πρωτογε-
νών φυσικών πόρων, αλλά διαχείριση ημι-έτοιμων ή έτοιμων προϊόντων σύμφω-
να με συγκεκριμένα για το κάθε έργο σχέδια και διαδικασίες που προσδιορίζουν 
ακριβώς τη χρήση του κάθε υλικού, τον τρόπο μεταποίησης και την ακριβή θέση 
και λειτουργία του. Τα σχέδια και οι διαδικασίες αυτές της εταιρείας ακολου-
θούν τις πιο πρόσφατες εξελίξεις της σχετικής τεχνογνωσίας.

Ενέργεια: Η συνολική κατανάλωση ενέργειας από τη δραστηριότητα 
της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ το 2018 παρουσίασε μείωση κατά 6,5% συγκριτι-
κά με το 2017. Η μείωση αυτή προέρχεται κυρίως λόγω της μικρής 
μείωσης της παραγωγής και των αντίστοιχων ωρών λειτουργίας των 

θερμικών μονάδων του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της 
εταιρείας.  Ειδικότερα, η κατανάλωση  ενέργειας από συμβατικές πηγές ενέρ-
γειας όπως το φυσικό αέριο μειώθηκε κατά 6,5%, ενώ συνολικά η κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας παρουσίασε μικρή αύξηση κατά 1,4%. Σε επίπεδο απο-
δοτικότητας, σημειώθηκαν περεταίρω βελτιώσεις στην παραγωγική διαδικασία 
ειδικότερα του Τομέα Μεταλλουργίας και Μεταλλείων, με μείωση κατά 3% και 
2,3% στις ειδικές ενεργειακές καταναλώσεις ανά τόνο παραγωγής αλουμίνας 
και αλουμινίου αντίστοιχα. Η συνεχής μείωση που καταγράφεται στις ειδικές 
καταναλώσεις του Τομέα Μεταλλουργίας και Μεταλλείων προέρχεται από τις 
συνεχιζόμενες προσπάθειες βελτίωσης και τις επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες 
που πραγματοποιήθηκαν από την εταιρεία τα τελευταία χρόνια αλλά και των 
ελέγχων που πραγματοποιούνται στην ποιότητα της εργασίας, στη βελτιστο-
ποίηση παραμέτρων και την ευαισθητοποίηση του προσωπικού, στο βαθμό που 
εμπλέκεται, μέσω ειδικών σχεδίων ενεργειών.

Αέριοι ρύποι: Οι Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Μεταλλουργίας και 
Μεταλλείων και της  Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙ-
ΟΣ παράγουν σχεδόν το 99% των άμεσων και έμμεσων εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα (CO2). Οι άμεσες εκπομπές (scope 1) προκύπτουν πρωτίστως από 
τη διαδικασία παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου (κατανάλωση καυσίμων και 
χημικές επεξεργασίες ως μέρος της παραγωγικής διαδικασίας) καθώς και από 
τη διαδικασία ηλεκτροπαραγωγής (κατανάλωση φυσικού αερίου), ενώ οι έμμε-
σες εκπομπές (scope 2) αντιστοιχούν στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 
Το 2018, οι άμεσες εκπομπές σημείωσαν μικρή μείωση κατά 2,2% κυρίως ως 
αποτέλεσμα της αντίστοιχης μείωσης στην κατανάλωση φυσικού αερίου στον 
Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου, ενώ σημαντική διαφοροποίη-
ση καταγράφηκε στις έμμεσες εκπομπές, κυρίως λόγω των μεταβολών που υφί-
στανται σε ετήσια βάση οι συντελεστές μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας 
από τη σημαντική αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των ΑΠΕ στο ενεργειακό 
μίγμα της χώρας (στοιχεία Eurostat 2017). Ο εθνικός συντελεστής εκπομπών 
gCO2/kWh (πηγή: Eurostat στοιχεία μετατροπής Ηλεκτρικής ενέργειας για την 
Ελλάδα) εφαρμόστηκε για πρώτη φορά σε όλους του Τομείς Επιχειρηματικής 
Δραστηριότητας της εταιρείας, το 2018, για λόγους εναρμόνισης μετά τον εται-
ρικό μετασχηματισμό του 2017. Τέλος, αναφορικά με τις άλλες δευτερεύοντες 
αέριες εκπομπές όπως η ποσότητα οξειδίων του αζώτου (NOx) και οξειδίων του 
θείου (SΟx) καταγράφηκαν οριακές μειώσεις 1,1% και 2,2% αντίστοιχα, από το 
2017. 

Απόβλητα: Το 2018, σημειώθηκε αύξηση στην συνολική ποσότητα 
των αποβλήτων της εταιρείας κατά 5,1%. Έναντι αυτού, η ποσότητα 
των αποβλήτων που ανακυκλώθηκε, επαναχρησιμοποιήθηκε, ανα-
κτήθηκε και αξιοποιήθηκε με διάφορους τρόπους είτε από την ίδια 

την εταιρεία, είτε μέσω τρίτων έφτασε το 18,4% του συνόλου των αποβλήτων, 
καταγράφοντας σημαντική αύξηση κατά 90% σχεδόν, ήτοι 81,7 χιλιάδες επι-
πλέον τόνοι, συγκριτικά με την αντίστοιχη ποσότητα του 2017. Με δεδομένο ότι 
τα απόβλητα που προκαλούνται από τη διαδικασία παραγωγής αλουμίνας & 

αλουμινίου (κατάλοιπα βωξίτη), αποτελούν σχεδόν 
το 93% του συνόλου των στερεών αποβλήτων της 
εταιρείας, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, συνεχίζει με ένταση τις 
προσπάθειές της για τη διαχείριση και την ολιστική 
αξιοποίησή τους, είτε με την διάθεσή τους στην πα-
ραγωγή άλλων βιομηχανικών υλικών είτε με τη συμ-
μετοχή της σε ευρωπαϊκά ερευνητικά και πιλοτικά 
προγράμματα. Ενδεικτικά αναφέρεται το ερευνητι-
κό πρόγραμμα «SCALE» (Production of Scandium 
compounds and Scandium Aluminum alloys from 
European resources), στο οποίο συντονιστής είναι 
ο Τομέας Μεταλλουργίας και Μεταλλείων της ΜΥ-
ΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ενώ συμμετέχει το Ε.Μ.Π. και συνολικά 
19 partners από 9 ευρωπαϊκές χώρες. Το πρόγραμ-
μα επικεντρώνεται στην εξαγωγή Σπάνιων Γαιών 
και ειδικότερα ενώσεων Σκανδίου και κράματα 
Αλουμινίου - Σκανδίου από Ευρωπαϊκά μεταλλουρ-
γικά κατάλοιπα, όπως τα κατάλοιπα βωξίτη.

Νερό: Η συνολική κατανάλωση νερού 
στις δραστηριότητες της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
το 2018, ανήλθε σε 5,7 εκ. m3 ποσότη-
τα οριακά μικρότερη κατά 1,7% από το 

2017. Συνολικά αντλήθηκαν 168,0 εκ. m3 νερού και 
απορρίφθηκαν 162,3 εκ. m3. Επίσης,  το ποσοστό 
της ποσότητας του νερού που επαναχρησιμοποι-
ήθηκε ή ανακυκλώθηκε από την εταιρεία κατά τη 
δραστηριότητα της, ανήλθε στο 3,01% επί του συ-
νολικού αντλούμενου όγκου νερού, επίδοση κατά 
3,5% μειωμένη από το 2017. Οι προσπάθειές της 
εταιρείας για την αποτελεσματική διαχείριση του 
νερού συνεχίστηκαν και το 2018. Σχέδια συνεχούς 
βελτίωσης είναι σε εφαρμογή, ειδικότερα στις δια-
δικασίες παραγωγής αλουμίνας & αλουμινίου όπου 
βρίσκεται σε εξέλιξη το project μείωσης της κατα-
νάλωσης βιομηχανικού και πόσιμου νερού “Black 
Belt”  αναμένοντας στο άμεσο μέλλον θετικά απο-
τελέσματα. Επιπλέον, το αποτέλεσμα της αξιολό-
γησης της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, κατά την 3η συνεχόμενη 
χρονιά συμμετοχής της στην παγκόσμια πρωτο-
βουλία βιώσιμης ανάπτυξης CDP - Water Security, 
κατέταξαν την εταιρεία στο δεύτερο καλύτερο επί-
πεδο “Management”, επίδοση κατά μία κλίμακα χα-
μηλότερη από το προηγούμενο έτος. Αποτέλεσμα 
αναμενόμενο, λόγω της αναβάθμισης των ποιοτι-
κών κριτηρίων της διαδικασίας αξιολόγησης αλλά 
και του εμπλουτισμού της με περισσότερα και πιο 
απαιτητικά θέματα αναφορικά με τη διαχείριση των 
υδάτινων πόρων. Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ήταν η μία από 
τις 1.268 εταιρείες παγκοσμίως που κατέθεσαν 
επαρκή στοιχεία για την αξιολόγησή τους, με βάση 
τα νέα δεδομένα ενώ, βάσει της επίδοσής της, βρί-
σκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
μέσο όρο συγκρινόμενη με τις εταιρείες που δρα-
στηριοποιούνται στη Μεταλλουργία.

Αποκαταστάσεις & Βιοποικιλότητα: 
Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχει μεριμνήσει ώστε η 
λειτουργία της  να μην αφορά συνήθως 
προστατευόμενες από το νόμο περι-

οχές, καθώς και περιοχές υψηλής αξίας βιοποικι-
λότητας. Ως εκ τούτου δεν υπάρχουν σημαντικές 
επιπτώσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητι-
κά την ακεραιότητα της γεωγραφικής περιοχής ή 
της περιφέρειας που βρίσκονται οι επιχειρηματικές 
μονάδες των Τομέων Δραστηριοποίησης της, είτε 
άμεσα είτε έμμεσα. 
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Πιο συγκεκριμένα: Στον τομέα της Μεταλλουργίας, η περιοχή του 
εργοστασίου παραγωγής αλουμινίου δεν εμπίπτει σε κατηγορία 
προστατευόμενης από το νόμο περιοχής, ενώ η εξορυκτική δρα-
στηριότητα, που εκτελείται από την εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ, 
θυγατρική της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, και αφορά κατά κύριο λόγο υπόγειες 
εκμεταλλεύσεις στην περιοχή της Φωκίδας, γίνεται με σεβασμό στη 
βιοποικιλότητα της περιοχής, μέσω της σύνταξης και της εκπόνησης 
Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και σχέδια αποκατά-
στασης των εκμεταλλεύσιμων περιοχών. 

Η αποκατάσταση περιβάλλοντος γίνεται με τη συστηματική δεντρο-
φύτευση περίπου 15-20.000 φυτών/έτος. Η ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ, 
μέχρι σήμερα, έχει φυτεύει περίπου 1.139.000 δέντρα σε σύνολο 
αναδασωμένης επιφάνειας που ξεπερνά τα  1.800 στρέμματα. Πα-
ράλληλα, έχουν τοποθετηθεί 73,1 χλμ. περίφραξης (για την προστα-
σία της δενδροφύτευσης) καθώς και ένα δίκτυο σωλήνων ποτίσμα-
τος –άρδευσης των δέντρων αυτών μήκους 695 χλμ.  Επίσης, είναι 
αξιόλογο να αναφερθεί ότι τελευταία 6 χρόνια, κατά μέσο όρο, πα-
ράγονται 250.000 τόνοι στείρων ασβεστόλιθου κατά την εξορυκτική 
διαδικασία. Η ποσότητα αυτή έχει αποτεθεί σε ήδη υπάρχοντα έγκοι-
λα επιφανειακών και υπόγειων εργοταξίων με αποτέλεσμα να μην 
χρειαστεί να δεσμευτεί ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας για 
απόθεση του συγκεκριμένου τύπου αποβλήτων. Στο τέλος του 2018, 
η συνολική επιφάνεια που χρησιμοποιείται για εκμετάλλευση, στην 
εξορυκτική διαδικασία, είναι 126 στρέμματα (ίδια με την αντίστοιχη 
του 2017), η επιφάνεια της γης που βρίσκεται σε διαδικασία αποκα-
τάστασης ανέρχεται σε 221 στρέμματα (μειωμένη κατά 8,3% από 
το 2017) ενώ το ποσοστό του εδάφους που έχει αποκατασταθεί από 
την έναρξη της εξορυκτικής μας δραστηριότητας, στο σύνολο της 
εκμεταλλεύσιμης έκτασης, ανέρχεται στο  81,13%, αυξημένο κατά 
1,36% από το 2017.

Στον Τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας και αναφορικά με τις δραστη-
ριότητές που αφορούν στην κατασκευή αιολικών πάρκων, τα οποία 
βρίσκονται κοντά ή και εντός περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως 
Ζώνες Ειδικής Προστασίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκπό-
νηση των αντίστοιχων προβλεπόμενων μελετών (ειδική οικολογική 
αξιολόγηση, ετήσιο monitoring προστατευόμενης περιοχής) και η 
επιβεβαίωση είτε της μη ύπαρξης επιπτώσεων είτε, στην περίπτω-
ση επιπτώσεων, της δυνατότητας λήψης μέτρων αποφυγής των. 
Για το λόγο αυτό, όπου υπάρξουν δραστηριότητες της εταιρείας, οι 
επιπτώσεις είναι μηδενικές, ως προς τη ρύπανση (αέρια ή στερεά ή 
υγρά απόβλητα), η διακίνηση των ζώων δεν εμποδίζεται εφ’ όσον δεν 
υπάρχει περίφραξη και η όχληση στα πτηνά είναι επίσης αμελητέα 
(όπου χρειάζεται, εγκαθίστανται τεχνικά συστήματα προστασίας των 
πτηνών). Αναφορικά με την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, στα 
πλαίσια νέων αιολικών πάρκων, η εταιρεία εφαρμόζει και προωθεί 
συστηματικά την υποχρέωση αναδάσωσης εκτάσεων που έχουν καεί 
(αναδασωτέες εκτάσεις) αλλά και την αποκατάσταση παρανόμων ή 
ανενεργών λατομείων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις 
οδηγίες των αντίστοιχων δασαρχείων και εντός των επόμενων δύο 
ετών αναμένεται να έχει αναδασωθεί συνολική επιφάνεια που ξεπερ-
νά τα 570.000 m2. 

Περιβαλλοντική νομοθεσία: Η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική 
νομοθεσία, αποτελεί βασικό στοιχείο της επιχειρηματικής δραστηρι-
ότητας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και θέμα μείζονος και ίσης σημασίας με 
θέματα τα οποία διαχειρίζεται στο πλαίσιο της συνεχούς και υπεύθυ-
νης ανάπτυξης της. Η θέση αυτή, η οποία αποτελεί βασική συνιστώ-
σα της συνολικής περιβαλλοντικής πολιτικής της εταιρείας, βασίζεται 
πρωτίστως στην αρχή της τήρησης των εκ του νόμου απαιτήσεων, 
καθώς και των συμφωνιών και των δεσμεύσεων που έχει εκουσίως 
αναλάβει μέσω των Τομέων Επιχειρηματικής της Δραστηριοποίησης. 
Στην κατεύθυνση αυτή, η τήρηση της εφαρμοστέας νομοθεσίας, κα-
θώς και η επικαιροποίηση και εφαρμογή των περιβαλλοντικών κανό-
νων που αφορούσαν στη δραστηριότητα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, κατά το 
2018, είχαν σαν αποτέλεσμα την απουσία περιστατικών υποβάθμισης 
της ποιότητας του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση αντίστοιχων δι-

οικητικών ποινών και περιβαλλοντικών προστίμων. 
Επιπροσθέτως, η παρακολούθηση της συμμόρφω-
σης με τις εγκεκριμένες περιβαλλοντικές άδειες 
των επιχειρησιακών μονάδων της εταιρείας ΑΕΠΟ 
(Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) εί-
ναι μία διαδικασία η οποία διεξάγεται εσωτερικά, 
σε τακτική βάση σε κάθε Τομέα Επιχειρηματικής 
Δραστηριότητας, από εξειδικευμένο προσωπικό 
αλλά και ετησίως από αναγνωρισμένο ανεξάρτητο 
τρίτο φορέα που αναλαμβάνει τον έλεγχο και την 
πιστοποίηση του συστήματος περιβαλλοντικής δια-
χείρισης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του σχε-
τικού ελέγχου για το 2018, δεν παρατηρήθηκαν 
αποκλίσεις από τις υφιστάμενες περιβαλλοντικές 
άδειες που να καθιστούν απαραίτητο τον προγραμ-
ματισμό επενδύσεων για την κάλυψή τους, ενώ δεν 
καταγράφηκαν περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με 
τους περιβαλλοντικούς νόμους ή κανονισμούς. (Η 
λίστα με τις ΑΕΠΟ των της εταιρείας είναι διαθέ-
σιμη στο http://www.mytilineos.gr/Uploads/Adeies_
Egkrishs_ Perivallontikon_Oron.pdf). 

Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

Επιδράσεις: Η Υγεία και η Ασφάλεια των εργαζο-
μένων αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα της δρα-
στηριότητας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και πρωταρχικό 
επιχειρησιακό στόχο. Ως υπεύθυνη επιχείρηση η 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναγνωρίζει τόσο την ευθύνη της για 
τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών Υγείας & Ασφά-
λειας στους χώρους εργασίας της, όσο και το δι-
καίωμα των εργαζομένων της αλλά και των εργαζο-
μένων των ανεξάρτητων εργολάβων που εκτελούν 
εργασίες στους χώρους της, να εργάζονται χωρίς 
να εκτίθενται σε κινδύνους που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν τραυματισμό ή επαγγελματική ασθέ-
νεια.

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναγνωρίζει, επίσης, ότι η εξάλει-
ψη ατυχημάτων και περιστατικών επαγγελματικών 
ασθενειών ιδιαίτερα στις παραγωγικές της μονά-
δες, προάγει τη διαρκή, βιώσιμη, παραγωγική απα-
σχόληση και αξιοπρεπή εργασία, ενώ συμβάλλει 
αποτελεσματικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικό-
τητάς της.

Οι Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της 
εταιρείας, από τη φύση της λειτουργίας τους, εμπί-
πτουν σε κινδύνους Υγείας & Ασφάλειας στην ερ-
γασία (ελαφρά ατυχήματα, ατυχήματα με απώλεια 
χρόνου εργασίας, επαγγελματικές ασθένειες και 
δυστυχήματα) τα οποία μπορούν να προκαλέσουν 
σημαντικές ή λιγότερο σημαντικές κοινωνικές επι-
πτώσεις με αποδέκτες όχι μόνο τους ίδιους τους 
εργαζόμενους και τις οικογένειές τους αλλά και τρί-
τους όπως: οι εργαζόμενοι των ανεξάρτητων εργο-
λάβων, οι συνεργάτες, οι εκπαιδευόμενοι φοιτητές 
και εργαζόμενοι αλλά και κάθε είδους επισκέπτη 
στους χώρους τους. Επιπλέον, τα θέματα αυτά δύ-
νανται να προκαλέσουν επιδράσεις που σχετίζονται 
με τη μείωση του επιπέδου ικανοποίησης και του 
ηθικού των εργαζομένων, το αυξημένο κόστος ατυ-
χημάτων/απουσιών και την αρνητική επίδραση στην 
εικόνα και τη φήμη της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

Τα όρια των επιδράσεων της λειτουργίας της ΜΥΤΙ-
ΛΗΝΑΙΟΣ στον τομέα της Υγείας & Ασφάλειας στην 
εργασία περιλαμβάνουν όλους τους χώρους των 
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βιομηχανικών μονάδων, των εργοστασίων και των υπόγειων μεταλλείων της εταιρείας και των θυγατρικών της στην Ελλάδα, τα εργοτάξια 
του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων στις χώρες του εξωτερικού, όλα τα κτήρια των γραφείων καθώς και τις τοπικές κοινότητες όπου 
λειτουργεί και δραστηριοποιείται η εταιρεία. Άμεσα εμπλεκόμενοι στις επιδράσεις αυτές είναι οι Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 
της εταιρείας, ενώ έμμεση συμμετοχή έχουν οι ανεξάρτητοι εργολάβοι έναντι των οποίων ευθύνεται η τελευταία ως προς τη γενική ασφά-
λεια στο περιβάλλον εργασίας. Η εταιρεία εστιάζει, για τη βελτίωση της συνολικής της επίδοσης, στην παρότρυνση των εργολάβων, των 
προμηθευτών και των άλλων συνεργατών της να υιοθετούν πρακτικές που να εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, με στόχο 
την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων τους. 

Κυριότεροι κίνδυνοι και τρόποι αντιμετώπισης: Η εταιρεία έχει αναγνωρίσει τις ακόλουθες κατηγορίες κινδύνων στο πλαίσιο της 
λειτουργία της:

Κυριότεροι Κίνδυνοι Τακτικές αντιμετώπισης

• Έμμεσα ή Άμεσα Ατυχηματικοί Κίνδυνοι:  Οι Έμμεσα Ατυχηματικοί 
Κίνδυνοι δημιουργούν τις συνθήκες που οδηγούν σε ατύχημα και 
περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση, τη λειτουργικότητα, την πρόσβαση 
- εκκένωση, τον φωτισμό και το θερμοκρασιακό περιβάλλον των χώ-
ρων εργασίας. Οι Άμεσα Ατυχηματικοί Κίνδυνοι οδηγούν σε ατύχη-
μα ή επαγγελματικό νόσημα και περιλαμβάνουν φυσικούς, χημικούς 
και βιολογικούς παράγοντες.

• Μη Ατυχηματικοί Κίνδυνοι οι οποίοι αφορούν σε οργανωτικούς, 
ψυχολογικούς και εργονομικούς παράγοντες που δεν οδηγούν σε 
ατύχημα αλλά επηρεάζουν βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα τη 
ψυχική και σωματική υγεία των εργαζομένων.

• Η Υγεία και η Ασφάλεια στην εργασία αποτελεί μια γραμμή ευθύνης 
που ξεκινά από τη Διοίκηση και τις Γενικές Διευθύνσεις  και φτάνει σε 
όλα τα στάδια παραγωγής όλων των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστη-
ριότητας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, 
η εταιρεία έχει προβεί στην αυστηρή εφαρμογή συστημάτων και με-
τρήσεων ασφαλείας ώστε να εκτιμηθεί η επίδρασή τους στον ανθρώ-
πινο οργανισμό αλλά και να εντοπιστούν οι ανάγκες παρεμβάσεων σε 
όλους τους χώρους εργασίας (γραφείων και βιομηχανικών μονάδων). 
Παράλληλα, η συνεχής πρόοδος και βελτίωση είναι συνάρτηση τόσο 
των προληπτικών ενεργειών που αναλαμβάνει, όσο και των ευρύτερων 
εμπειριών που αποκομίζει η εταιρεία από κάθε περιστατικό και παρ’ ολί-
γον ατύχημα, ενώ η εκπαίδευση και η κατάρτιση του προσωπικού έχει 
καθοριστική σημασία για τη διατήρηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της 
νοοτροπίας πρόληψης ατυχημάτων.  

Διαχείριση: H Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία αποτελεί βασικό στοιχείο του 
Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και των εταιρικών αρχών της ΜΥΤΙΛΗ-
ΝΑΙΟΣ και ένα από τα κύρια θέματα της Διαβούλευσης της εταιρείας με τις 
βασικές ομάδες των Κοινωνικών της Εταίρων.

• H ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ τηρεί απαρέγκλιτα την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νο-
μοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις που σχετίζονται με την Υγεία & Ασφάλεια 
στην Εργασία. Αρκετές φορές, η διασφάλιση της εναρμόνισης της λειτουργί-
ας των Τομέων Δραστηριοποίησής της με τη σχετική νομοθεσία επιτυγχάνεται 
μέσω πολύ αυστηρότερων ορίων που θέτει η ίδια μέσω των σχετικών προγραμ-
μάτων και συστημάτων Διαχείρισης που εφαρμόζει.

• Η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία πιστοποιη-
μένο κατά το διεθνές πρότυπο OHSAS 18001 (με προοπτική μετάβασης εντός 
του 2019 στο ISO 45001 που το αντικαθιστά) το οποίο είναι σχεδιασμένο για 
την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, τη συνεχή λήψη μέτρων για την πρόληψη 
και ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, τη συνεχή 
εκπαίδευση των εργαζομένων καθώς και την ενίσχυση της εργασιακής κουλ-
τούρας. Το σύστημα χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες συγκεκριμένες βασικές 
πρακτικές, οι οποίες εφαρμόζονται στους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριό-
τητας της εταιρείας:

- Αναγνώριση και αξιολόγηση των επαγγελματικών κινδύνων, όπου εφαρμόζεται 
η αρχή της πρόληψης και λήψης των απαιτούμενων μέτρων για την αντιμετώ-
πισή τους.

- Εφαρμογή προηγμένων εργαλείων πρόληψης και ανάλυση σε βάθος όλων των 
ατυχημάτων και συμβάντων ασφάλειας. 

- Συνεχής πληροφόρηση και συστηματική συμμετοχή του προσωπικού σε ειδικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

- Υλοποίηση εξειδικευμένων δράσεων επικοινωνίας για την ευαισθητοποίηση 
των εργαζομένων.

- Συστηματική επιθεώρηση της οργάνωσης και των εφαρμοζόμενων διαδικασι-
ών, με στόχο την απόλυτη τήρηση των κανόνων ασφαλούς εργασίας σε όλες τις 

δραστηριότητες της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, φροντίζοντας 
για την ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και των 
πελατών, των συνεργατών και των επισκεπτών στις 
εγκαταστάσεις της.

• Oι επιμέρους σχετικές πολιτικές, ανά Τομέα Επι-
χειρηματικής Δραστηριότητας, συμβάλλουν καθο-
ριστικά στη βελτίωση των επιδόσεων στον τομέα 
της Υγείας και Ασφάλειας με την εφαρμογή βέλ-
τιστων πρακτικών ως πρωταρχικό επιχειρησιακό 
στόχο. 

• Η συστηματική και συνεχής προσπάθεια προώ-
θησης και διαμόρφωσης μιας εταιρικής Κουλτού-
ρας Υγείας και Ασφάλειας, που ενθαρρύνει όλους 
τους εργαζόμενους να συμπεριφέρονται υπεύθυνα 
για την προσωπική τους ασφάλεια αλλά και την 
ασφάλεια των συναδέλφων τους, αποτελεί πάγια 
καθημερινή δέσμευση.

• Η υλοποίηση προγραμματισμένων ή έκτακτων 
επιθεωρήσεων ασφαλείας από εσωτερικούς και 
ανεξάρτητους εξωτερικούς επιθεωρητές, τα αποτε-
λέσματα των οποίων συμβάλλουν στη διαμόρφωση 
ενεργειών περαιτέρω βελτίωσης της Ασφάλειας.

• Στο πλαίσιο της οργάνωσης της Υγείας & Ασφά-
λειας στην Εργασία λειτουργούν αντίστοιχες Διευ-
θύνσεις σε κάθε τομέα επιχειρηματικής δραστηρι-
ότητας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, όπως επίσης και ειδικές 
επιτροπές Υγείας & Ασφάλειας στους Τομείς της 
Μεταλλουργίας και των Ολοκληρωμένων Έργων 
και Υποδομών που καλύπτουν όλους τους εργαζό-
μενους.



33

Ε
τή

σ
ια

 Έ
κθ

εσ
η 

το
υ 

Δ
ιο

ικ
η

τι
κο

ύ 
Συ

μ
βο

υλ
ίο

υ

Μη Χρηματοοικονομικοί δείκτες επίδοσης

Παρακάτω παρατίθενται μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επίδοσης που βασίζονται στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία Υποβολής 
Εκθέσεων GRI STANDARDS.

Δείκτες Υγείας & Ασφάλειας 2017 2018 

Αριθμός δυστυχημάτων (άμεσα εργαζόμενοι) - -

Αριθμός ατυχημάτων με απώλεια ημερών εργασίας (άμεσα εργαζόμενοι) 3 5

Συχνότητα ατυχημάτων με απώλεια ημερών εργασίας / 200.000 ώρες εργασίας (άμεσα 
εργαζόμενοι) 0,15 0,25

Χαμένες ημέρες απασχόλησης λόγω ατυχημάτων / 200.000 ώρες εργασίας (άμεσα 
εργαζόμενοι) 2,9 1,9

Αριθμός δυστυχημάτων (έμμεσα εργαζόμενοι) - -

Αριθμός ατυχημάτων με απώλεια ημερών εργασίας (έμμεσα εργαζόμενοι) 5 9

Συχνότητα ατυχημάτων με απώλεια ημερών εργασίας / 200.000 ώρες εργασίας (έμμεσα 
εργαζόμενοι) 0,19 0,27

Περιστατικά επαγγελματικών ασθενειών - -

Συχνότητα περιστατικών επαγγελματικών ασθενειών /200.000 ώρες εργασίας - -

Αποτελέσματα πολιτικής

Υψίστη προτεραιότητα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, σε καθημερινή βάση, απο-
τελεί η Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων της, σε όλο το φάσμα 
της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Η εταιρεία συνεχίζει να 
εργάζεται αδιάκοπα για την επίτευξη του μόνου αποδεκτού στόχου 
«ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΝΟΣΗΜΑ», που 
αποτελεί μία από τις κυρίαρχες προκλήσεις στο χώρο της βιομηχα-
νίας. 

Εντός του 2018, οι προσπάθειές της εταιρείας συνέχισαν να επικε-
ντρώνονται στη βελτίωση και ανάδειξη των θεμάτων ασφαλούς εργα-
σίας στο άμεσα και έμμεσα εργαζόμενο προσωπικό της. Συνεχίστηκε 
για 5η συνεχόμενη χρονιά η υλοποίηση της εξειδικευμένης καμπά-
νιας για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας με την πρωτοποριακή 
μέθοδο της ενεργοποίησης του «δεξιού ημισφαιρίου» του εγκεφάλου 
στον Τομέα Μεταλλουργίας. Οι ώρες εκπαίδευσης των εργαζόμενων 
ανεξάρτητων εργολάβων, ιδιαίτερα στον Τομέα Ολοκληρωμένων 
Έργων και Υποδομών, τετραπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2017, ενώ 
η εταιρεία απέσπασε δύο σημαντικές διακρίσεις (βραβεία “Gold”) στο 
θεσμό των «Health & Safety Awards - 2018», ως επιβράβευση των 
πρωτοβουλιών της για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας 
στον Τομέα Μεταλλουργίας. 

Εν τούτοις, παρά τις συστηματικές προσπάθειες που καταβάλλονται 
και τις διαδικασίες που ακολουθούνται για την πρόληψη και ελαχι-
στοποίηση των ατυχημάτων, στο σύνολο των δραστηριοτήτων της 
εταιρείας, το 2018 ήταν μία χρονιά προκλήσεων για τους σχετικούς 
δείκτες, με αποτέλεσμα την υπέρβαση των στόχων του έτους. Συ-
γκεκριμένα:

Άμεσα εργαζόμενοι: Στο άμεσα εργαζόμενο προσωπι-
κό, το 2018, δεν συνέβησαν δυστυχήματα ούτε περιστατι-
κά επαγγελματικών ασθενειών, ενώ καταγράφηκαν συνο-
λικά πέντε (5) ατυχήματα (3 στον Τομέα Μεταλλουργίας 
και 2 Στον Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών) 
με απώλεια χρόνου εργασίας ≥ 3 ημερών που προκλήθη-
καν από μικροπτώσεις εργαζομένων. Τα συμβάντα ανα-
λύθηκαν με βάση τη μέθοδο της «Ανάλυσης του Δέντρου 

των Αιτιών», ενώ λήφθηκαν διορθωτικά μέτρα για την αποτροπή συν-
θηκών που μπορεί να προκαλέσουν τυχόν επανάληψη τους. Επίσης, 
μέσω της καταγραφής και διερεύνησης των συμβάντων ασφάλειας 
(near misses ή παρ ολίγον ατυχήματα) που θα μπορούσαν να οδηγή-
σουν, κάτω από προϋποθέσεις, σε ατυχήματα, αναφέρθηκαν συνολι-
κά 25 περιστατικά αριθμός κατά 63% μικρότερος από τον αντίστοιχο 
του 2017. Τα συγκεκριμένα ευρήματα αξιοποιούνται για τη βελτίωση 

των διαδικασιών ασφαλούς εργασίας καθώς και 
στην ενημέρωση των εργαζομένων. Στην κατεύθυν-
ση αυτή, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σχεδίασε και υλοποίησε 
σε όλους τους Τομείς επιχειρηματικής της δραστη-
ριότητας περισσότερες από 13.000 ώρες εκπαί-
δευσης, με στόχο την πρόληψη και την εξάλειψη 
συγκεκριμένων κινδύνων, στις οποίες συμμετείχαν 
σχεδόν 1.000 εργαζόμενοι.

Έμμεσα εργαζόμενοι: Στο προσωπικό των ανε-
ξάρτητων εργολάβων της εταιρείας, το 2018, δεν 
σημειώθηκαν δυστυχήματα, εν τούτοις καταγρά-
φηκαν συνολικά εννέα (9) ατυχήματα με  απώλεια 
χρόνου εργασίας ≥ 3 ημερών. Κύριες αιτίες ήταν 
την πτώση από ύψος, άλλες μικροπτώσεις αλλά 
και η μη ορθή χρήση εξοπλισμού. Τρία (3) ατυχή-
ματα συνέβησαν στον Τομέα Μεταλλουργίας και 
έξι (6) στον Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων και 
Υποδομών. Επίσης, καταγράφηκαν 38 παρ’ ολίγον 
ατυχήματα αριθμός κατά 61% μικρότερος από τον 
αντίστοιχο του 2017. Το 2018, δόθηκε ιδιαίτερη έμ-
φαση στην εκπαίδευση των εργολάβων υλοποιώ-
ντας περισσότερες από 30.000 ώρες εκπαίδευσης 
σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας, με το 75% αυτών 
να πραγματοποιείται στον Τομέα Ολοκληρωμένων 
Έργων και Υποδομών ενημερώνοντας ή εκπαιδεύ-
οντας συνολικά περισσότερα από 5.000 άτομα.

Εργασιακές πρακτικές & Ανθρώπινα
δικαιώματα 

Επιδράσεις: Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, βρίσκεται σε μια 
νέα περίοδο εξέλιξης με μεγαλύτερες προοπτικές 
ανάπτυξης, επιδιώκοντας υψηλότερους στόχους 
και επιδόσεις.

Ως εργοδότης, η εταιρεία συμβάλλει σε έναν από 
τους ευρύτερα αποδεκτούς στόχους της κοινω-
νίας, δηλαδή τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 
μέσω της πλήρους και ασφαλούς απασχόλησης και 
της αξιοπρεπούς εργασίας. Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχει 
θέσει ως προτεραιότητες της την ασφάλεια και την 
προστασία των συμφερόντων και δικαιωμάτων των 
εργαζομένων της, δεδομένου ότι ένας από τους 
παράγοντες επιτυχίας είναι η απόλυτη αφοσίωση 
των εργαζομένων στα καθήκοντά τους. Το θέμα, 
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στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης, είναι υψηλής σημαντικότητας για την εται-
ρεία αφού οι σχέσεις μεταξύ Διοίκησης και εργαζομένων συμβάλλουν μεταξύ 
άλλων την ομαλή λειτουργία της εταιρείας και κατά συνέπεια τη συνολική συμ-
βολή της στην επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Η απασχόληση είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος στόχος που σχετίζεται με 
την οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά σημαντικό 
θέμα για τους βασικούς Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της εταιρείας 
λόγω υψηλής εντοπιότητας και μεγάλου αριθμού εργαζομένων. Η δημιουργία 
ευκαιριών για μακροχρόνια απασχόληση των εργαζομένων δεν ωφελεί μόνο τις 
επιχειρηματικές δραστηριότητες της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αλλά επιδρά και στις τοπι-
κές της κοινωνίες συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα τους.

Επίσης, η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας (π.χ. περιβάλλον εργα-
σίας, τα ημερομίσθια και άλλες μορφές αποζημίωσης, ο χρόνος εργασίας, οι 
περίοδοι ανάπαυσης, οι άδειες, οι πειθαρχικές πρακτικές και οι πρακτικές από-
λυσης, η προστασία της μητρότητας, οι παροχές και άλλα θέματα πρόνοιας) 
αποτελεί σημαντικό θέμα για την εταιρεία στο πλαίσιο της ικανοποίησης του 
προσωπικού της ενώ αποτελεί και βασικό παράγοντα διατήρησης των εργαζο-
μένων.

H εταιρεία επιδιώκει την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
εργαζομένων της, μέσα από την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση και τε-
χνική εξειδίκευση. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζει την καλύτερη ανταπόκρισή 
τους στις παρούσες και μελλοντικές προκλήσεις της επαγγελματικής αλλά και 
της προσωπικής τους ζωής. Το συγκεκριμένο θέμα είναι  υψηλής σημαντικότη-
τας για όλους τους ΤΕΔ της εταιρείας λόγω των απαιτήσεων σε εξειδικευμένο 
προσωπικό που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία των συγκεκριμένων δραστη-
ριοτήτων. 

Μέσω του συστήματος αξιολόγησης των εργαζομένων, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ δι-
ασφαλίζει την αντικειμενικότητα, τη διαφάνεια, την αξιοκρατία καθώς και την 
ευθυγράμμιση των πρακτικών της με το όραμα, τις αξίες της και τους στρατη-
γικούς της στόχους.

Παράλληλα, η διασφάλιση της προστασίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
όπως: η προώθηση των ίσων ευκαιριών και της διαφορετικότητας, η αποφυ-
γή διακρίσεων και της καταναγκαστικής & παιδικής εργασίας η προστασία του 
συνδικαλιστικού δικαιώματος, καθώς και η ανάπτυξη εργασιακών σχέσεων που 

προάγουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη, τη συνεργα-
σία, την αμφίδρομη επικοινωνία και την αναγνώρι-
ση, συμβάλουν στην ατομική βελτίωση των εργαζο-
μένων της εταιρείας τόσο σε προσωπικό όσο και σε 
επαγγελματικό επίπεδο. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας κα-
θορισμού Ουσιαστικών θεμάτων της εταιρείας, το 
θέμα της Διαχείρισης και Ανάπτυξης του Ανθρώπι-
νου Δυναμικού και της Προστασίας των Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων είναι σημαντικό για όλες τις ομά-
δες των Κοινωνικών της Εταίρων.

Τα όρια των επιδράσεων της λειτουργίας της ΜΥΤΙ-
ΛΗΝΑΙΟΣ, στον τομέα των Εργασιακών πρακτικών 
και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, περιλαμβάνουν 
όλους τους χώρους των βιομηχανικών μονάδων, 
των εργοστασίων και των υπόγειων μεταλλείων της 
εταιρείας και των θυγατρικών της στην Ελλάδα, 
τα εργοτάξια του Τομέα Ολοκληρωμένων Έργων 
στις χώρες του εξωτερικού και όλα τα κτήρια των 
γραφείων της εταιρείας. Άμεσα εμπλεκόμενοι στις 
επιδράσεις αυτές είναι οι Τομείς Επιχειρηματικής 
Δραστηριότητας της εταιρείας, ενώ έμμεση συμ-
μετοχή (ιδιαίτερα στην προστασία των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων), δύναται να έχουν οι εργολάβοι/προ-
μηθευτές της εταιρείας που βρίσκονται κυρίως σε 
αναπτυσσόμενες χώρες. Η εταιρεία εστιάζει, στο 
πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας της, στη δέ-
σμευση των εργολάβων/προμηθευτών και των άλ-
λων συνεργατών της να υιοθετούν πρακτικές που 
να εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας 
για τους εργαζομένους τους.

Κυριότεροι κίνδυνοι και τακτικές
αντιμετώπισης: Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, στο πλαίσιο των 
Τομέων της Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας, 
αναγνωρίζει τους ακόλουθους κινδύνους: 

Κυριότεροι Κίνδυνοι Τακτικές αντιμετώπισης

• Η εταιρεία μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού της, ανα-
γνωρίζει τον κίνδυνο της μείωσης της επίδοσης ή και της αποχώ-
ρησης εργαζομένων, που μπορεί να προέλθει από την   έλλειψη 
της ικανότητας προσαρμογής τους στις αλλαγές της οργάνωσης 
και των διαδικασιών και κατ’ επέκταση στην εμπέδωση της κοινής 
εταιρικής κουλτούρας.

• Επίσης η εταιρεία, λόγω έλλειψης μιας επίσημης διαδικασίας προ-
σήκουσας επιμέλειας για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των μπορεί να αντιμετωπίσει συνθήκες που μπορεί να θέσουν σε κίν-
δυνο τη διασφάλισή τους αλλά και να προκαλέσει τη λήψη έκτακτων 
μέτρων πέραν αυτών που επιβάλλουν οι κανονικές επιχειρηματικές 
συνθήκες. Επίσης, η εταιρεία μέσω του Τομέα Ολοκληρωμένων Έρ-
γων & Υποδομών, διατηρεί εργοτάξια σε χώρες του εξωτερικού και 
συνεργάζεται με προμηθευτές αναπτυσσόμενων χωρών της Μέσης 
Ανατολής και της Αφρικής όπου υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης πε-
ριστατικών περιορισμού ή παραβίασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μέχρι και την αναστολή 
εργασιών για κάποιο διάστημα, με άμεσο οικονομικό κόστος για την 
εταιρεία.

• Υιοθέτηση και εφαρμογή πρακτικών που αφορούν: α) στην έγκαιρη 
και συνεχή ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τις αλλαγές στις 
δομές και διαδικασίες λόγω μετασχηματισμού β) στην ανάπτυξη προ-
γραμμάτων για τη διαμόρφωση της νέας ενιαίας εταιρικής κουλτούρας, 
βασισμένης στις κοινές αξίες και τις συμπεριφορές των εργαζομένων 

• Η εταιρεία μελετά ήδη την εφαρμογή του διεθνούς εργαλείου αυτοα-
ξιολόγησης Global Compact Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
για την   στις επιχειρηματικές της μονάδες. Σχετικά με τη δραστηριό-
τητα της στις αναπτυσσόμενες χώρες, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ λαμβάνει όλα 
τα απαραίτητα μέτρα για την τήρηση της νομιμότητας. Στις συμβάσεις 
που συνάπτει η εταιρεία με εργολάβους που διατηρεί επαγγελματικές 
σχέσεις, υπάρχουν όροι για την τήρηση των ισχυόντων εθνικών νόμων, 
και κανονισμών. Επίσης, υπάρχει ρητή διάταξη αναφορικά με τη δια-
σφάλιση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (παιδικής και 
καταναγκαστικής εργασίας) και της αποφυγής συνθηκών διαφθοράς 
και δωροδοκίας.
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Διαχείριση: Η προσέγγιση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στην διαχείριση του 
ανθρώπινου κεφαλαίου της συνάδει με τις εταιρικές της αξίες. Η εται-
ρεία έχει αναδείξει την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία σε ύψι-
στη προτεραιότητα, μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση των εργασιακών 
σχέσεων, ενώ παράλληλα στοχεύει στην προστασία των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων σε όλους του χώρους εργασίας της αλλά και στους βα-
σικούς προμηθευτές και συνεργάτες της. Στο πλαίσιο αυτό, η απα-
σχόληση σε όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας χαρακτηρίζεται 
από μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις με τους εργαζόμενους. 
Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ υπο-
γραμμίζει τη δέσμευση για την τήρηση της Οικουμενικής Διακήρυξης 
του Ο.Η.Ε για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (U.N.D.H.R) και των Συμβά-
σεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) για τα εργασιακά 
δικαιώματα.

Οι βασικοί άξονες Διαχείρισης του Ανθρώπινου δυναμικού που εφαρ-
μόζει η εταιρεία, είναι οι ακόλουθοι:

• Οι εργασιακές πρακτικές που εφαρμόζει η εταιρεία συμμορφώνο-
νται κατ’ ελάχιστο με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας με σεβα-
σμό στις θεμελιώδεις αρχές, όπως αυτές ορίζονται στη διακήρυξη 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) για τις Θεμελιώδεις 
Αρχές και τα Δικαιώματα στην Εργασία.

• Προσέλκυση και διατήρηση ικανών στελεχών.

• Η συνεχής βελτίωση των σχέσεων με τους εργαζόμενους και 
εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων αξιολόγησης της απόδοσης.

• Η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιο-
τήτων εργαζομένων, σε τομείς που συνάδουν με τους στρατηγικούς 
στόχους ανάπτυξης της εταιρείας και που επιτρέπουν την εκπλήρω-
ση των επαγγελματικών τους στόχων.

• Η προώθηση του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας στο σύνο-
λο του προσωπικού.

• Η συνεχής βελτίωση της υγείας & ασφάλειας στην εργασία για το 
σύνολο του προσωπικού και των συνεργατών.

• Οι αυτοαξιολογήσεις για την προάσπιση των Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων και δη των εργασιακών.

• Η διασφάλιση της ροής των πληροφοριών και της 
έγκαιρης επικοινωνίας σχετικά με τις οργανωτικές 
αλλαγές μέσω των διαθέσιμων καναλιών επικοινω-
νίας: e-mail, εφαρμογή SharePoint και τρόπους επι-
κοινωνίας που δεν σχετίζονται με ηλεκτρονικά μέσα 
όπως π.χ. οι Εσπερίδες ιεραρχίας, οι 25άδες, γρα-
πτές ανακοινώσεις σε χώρους παραγωγής και γενι-
κότερα της ανοιχτής επικοινωνίας με το ανθρώπινο 
δυναμικό μέσω του ρόλου του ΗR-Business Partner 
ανά Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. 

• Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των 
εργαζομένων επιτρέποντας τη χρήση τους μόνο σε 
εξουσιοδοτημένα άτομα και μόνο όπου απαιτείται 
από το νόμο και για σκοπούς που σχετίζονται με τη 
λειτουργία των εργασιακών σχέσεων και την επιχει-
ρηματική δραστηριότητα της εταιρείας.

Η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία και 
την εφαρμογή του πλαισίου διαχείρισης & ανάπτυ-
ξης των σχετικών πολιτικών και πρακτικών καθώς 
και για την παροχή επαγγελματικής υποστήριξης 
στους Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 
στην αντιμετώπιση των θεμάτων που αφορούν στο 
ανθρώπινο δυναμικό.

Μη Χρηματοοικονομικοί δείκτες επίδοσης

Ακολουθούν οι σχετικοί Μη χρηματοοικονομικοί 
δείκτες επίδοσης που βασίζονται στην Παγκό-
σμια Πρωτοβουλία Υποβολής Εκθέσεων GRI 
Standards.

Εργασιακοί δείκτες 2017 2018 

Απασχόληση

Ποσοστό παραμονής εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στην εργασία. 92,5% 90,7%

Δείκτης κινητικότητας1 3,3% 5,6%

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη 

Ανθρωποώρες εκπαίδευσης 45.833 43.950

Συνολικό κόστος εκπαίδευσης 314.949 392.362

Ποσοστό αξιολόγησης εργαζομένων2 80,1% 72,9%

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Περιστατικά διακρίσεων - -

Περιστατικά καταναγκαστικής εργασίας - -

Ποσοστό γυναικών στην άμεση απασχόληση 15,4% 17,4%

Ποσοστό γυναικών σε θέσεις ευθύνης3 22,7% 18,8%

Ποσοστό νέων εργαζομένων <30 ετών στην άμεση απασχόληση 11,9% 11,0%

1 Αριθμός εθελοντικών αποχωρήσεων εργαζομένων προς το μέσο όρο του αριθμού των άμεσα εργαζομένων της εταιρείας το 
συγκεκριμένο έτος.
2 Ποσοστό επι του συνόλου των άμεσα εργαζομένων. Το αντίστοιχο ποσοστό στους συνολικούς eligible εργαζόμενους φτάνει 
το 82,3%. Ο όρος eligible περιλαμβάνει τους εργαζομένους οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθούν στη 
διαδικασία ετήσιας αξιολόγησης της απόδοσης. Πιο συγκεκριμένα, δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργαζόμενοι που εργάζονται 
στην εταιρεία διάστημα μικρότερο των 6μηνών, καθώς και ειδικές κατηγορίες εργαζομένων βάσει ρόλου/αντικειμένου.
3 Ποσοστά επί του συνολικού αριθμού του στελεχιακού προσωπικού της εταιρείας.



36

Αποτελέσματα πολιτικής: 

Απασχόληση: Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ επιδιώκει τη διασφάλιση της ευημε-
ρίας των εργαζομένων της, οι οποίοι αποτελούν τον πιο σημαντικό 
παράγοντα της ανάπτυξής της. Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι θεω-
ρούνται «ενταγμένοι» στην εταιρεία, πέρα από τη σχέση παροχής 

εργασίας - αμοιβής που τους συνδέει με αυτήν, υπό την έννοια της συνεχούς 
βελτίωσης των δυνατοτήτων τους και του αποτελέσματος της εργασίας τους. 
Τα προαναφερόμενα επιβεβαιώνονται και με τα στοιχεία που καταγράφηκαν το 
2018, όπου περισσότεροι από 9 στους 10 εργαζόμενους πλήρους απασχόλη-
σης του 2017 παρέμειναν στην εταιρεία και το 2018, ενώ το ποσοστό της άμεσης 
απασχόλησης αυξήθηκε κατά 3,2%, δημιουργώντας 45 νέες θέσεις εργασίας. 
Παράλληλα, σε όλες τις περιοχές που δραστηριοποιείται η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, οι 
αμοιβές και τα προγράμματα πρόνοιας των εργαζομένων τηρούν κατ’ ελάχιστον 
τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και των συλλογικών συμβάσεων όπου 
υφίστανται. Οι αμοιβές των εργαζομένων πέραν της νόμιμης αποζημίωσης βα-
σίζονται στις ατομικές επιδόσεις τους οι οποίες και αξιολογούνται σε ετήσια 
βάση. Στοιχεία, που σε συνδυασμό με τη διατήρηση των χαμηλών ποσοστών 
της απασχόλησης εργαζομένων ορισμένου χρόνου (10,2%) και εργαζομένων 
μερικής απασχόλησης (0,9%), ενισχύουν την πρόθεση της εταιρείας για τη δη-
μιουργία μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας με τους ανθρώπους της.  

Εκπαίδευση: Η δραστηριότητα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σε διαφορετι-
κούς τομείς, όπως η επεξεργασία μετάλλων, τα εξειδικευμένα κα-
τασκευαστικά έργα καθώς και η δραστηριοποίηση στον τομέα της 
ενέργειας, προκαλεί διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ προ-
σφέρει στους εργαζομένους ένα ευρύ φάσμα γνώσεων δίνοντας 
τους παράλληλα την ευκαιρία να αναπτύξουν ικανότητες διαχείρισης 
και επίλυσης προβλημάτων, καθώς έρχονται καθημερινά αντιμέτω-
ποι με νέες τοπικές και διεθνείς προκλήσεις. Στην κατεύθυνση αυτή, 
το συνολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της εταιρείας, στο οποίο συμ-
μετείχε το 68% του άμεσα απασχολούμενου προσωπικού, ολοκλη-
ρώθηκε το 2018 με την υλοποίηση σχεδόν 44.000 ανθρωποωρών 
εκπαίδευσης, καταγράφοντας μικρή μείωση κατά 4,1% από το 2017. 

Πέρα από την υγεία και την ασφάλεια, η ενδοεπιχειρισιακή εκπαίδευση απορρό-
φησε το 32% των συνολικών ωρών, ενώ δόθηκε επιπλέον έμφαση στην βελτίω-
ση των διοικητικών και τεχνικών ικανοτήτων. 

Ανθρώπινα Δικαιώματα:  Η δέσμευση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στις 
6 πρώτες Αρχές του  Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (Global 
Compact) καθώς και ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας της 
εταιρείας, προάγουν την προστασία και το σεβασμό των Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων όπως π.χ. η προώθηση των ίσων ευκαιριών και της 
διαφορετικότητας, η αποφυγή διακρίσεων και της καταναγκαστικής 
& παιδικής εργασίας, η προστασία του συνδικαλιστικού δικαιώματος, 
διασφαλίζοντας την έλλειψη τέτοιων περιστατικών στο εργασιακό της 
περιβάλλον. Το 2018, σύμφωνα με τη διαδικασία αναφοράς παραβι-
άσεων του Κώδικα Δεοντολογίας, δεν αναφέρθηκαν περιστατικά πα-
ραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους Τομείς Επιχειρηματικής 
Δραστηριότητας της εταιρείας. Επιπλέον, τα εργασιακά δικαιώματα 

αποτελούν ουσιαστικό θέμα για όλους τους εργαζόμενους. Οι άμεσα εργαζόμε-
νοι της εταιρείας σε ποσοστό 66% καλύπτονται από τις συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας, ενώ παράλληλα, ενώσεις εργαζομένων λειτουργούν στους Τομείς 
Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της Μεταλλουργίας και των Ολοκληρωμέ-
νων Έργων & Υποδομών. H ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ακολουθεί τις διεθνείς πρακτικές, 
σε όλες τις περιοχές και τις χώρες που δραστηριοποιείται εξασφαλίζοντας ότι 
οι αποφάσεις που αφορούν θέματα όπως οι προσλήψεις, οι αμοιβές, οι προα-
γωγές, η επαγγελματική κατάρτιση, η συνταξιοδότηση αλλά και η καταγγελία 
συμβάσεων, βασίζονται μόνο σε αμερόληπτα κριτήρια και δεν συνδέονται με 
οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων. Με το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς 
της εταιρείας να καλύπτεται από τη βαριά βιομηχανία η συμμέτοχη γυναικών 
στην απασχόληση και η προώθηση των νέων εργαζομένων (αναλογικά και σύμ-
φωνα πάντα με τις απαιτήσεις του κάθε τομέα δραστηριοποίησής) αποτελούν 
τα κύρια ζητήματα προώθησης ίσων ευκαιριών στο εργασιακό της περιβάλλον. 
Στην κατεύθυνση αυτή, το 2018, το ποσοστό των γυναικών στην άμεση απασχό-
ληση σημείωσε αύξηση κατά 13%, ενώ το ποσοστό των νέων εργαζομένων <30 
ετών κατέγραψε μικρή πτώση κατά 7,5%. 

Αντιμετώπιση της Διαφθοράς και της Δωροδο-
κίας 

Επιδράσεις: Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναγνωρίζει ότι τα 
φαινόμενα της διαφθοράς, της δωροδοκίας, της 
απάτης και του ξεπλύματος χρήματος από πα-
ράνομες δραστηριότητες υπονομεύουν το ηθικό 
περιβάλλον κάθε επιχείρησης και ανάμεσα στις 
επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσουν περιλαμ-
βάνονται η παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων, οι δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον, 
η διαστρέβλωση του ανταγωνισμού, καθώς και η 
παρεμπόδιση της διανομής του πλούτου και της 
οικονομικής ανάπτυξης των χωρών. Τα φαινόμε-
να αυτά αποτελούν σημαντικό εμπόδιο στη Βιώ-
σιμη Ανάπτυξη, με δυσανάλογο αντίκτυπο στις 
φτωχές κοινότητες, διαβρώνοντας τη δομή της 
κοινωνίας. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς και της 
δωροδοκίας αποτελεί ουσιαστικό θέμα για την                                                                         
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ γιατί δύναται α) να συμβάλει στην 
καταγραφή, καλύτερη αξιολόγηση & διαχείριση 
των κινδύνων, καθώς και στη νομοθετική συμμόρ-
φωση που αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αρχή για την 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ σε κάθε περιοχή ή χώρα δραστηρι-
οποίησης της, β) να εξυπηρετήσει τους επιχειρημα-
τικούς στόχους (όπως π.χ. κάλυψη των σχετικών 
απαιτήσεων στο πλαίσιο της υποβολής προσφορών 
για την ανάληψη κατασκευαστικών έργων από τον 
πελάτη ή από τα χρηματοδοτικά ιδρύματα) και γ) να 
ενισχύσει την προστασία της εταιρείας από τυχόν 
φαινόμενα απάτης, υπεξαίρεσης και κατάχρησης 
ενισχύοντας περαιτέρω την εταιρική της εικόνα.

Αν και μέχρι σήμερα, από την ίδρυση της εταιρείας, 
δεν υπήρξαν επιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθο-
ράς ή δωροδοκίας), εντούτοις αναγνωρίζεται ο κίν-
δυνος εμφάνισης τέτοιου περιστατικού εξαιτίας των 
συναλλαγών της εταιρείας, τόσο εντός των Τομέων 
της Επιχειρηματικής της Δραστηριότητας, όσο και 
εκτός αυτών, με τις βασικές ομάδες των κοινωνικών 
της εταίρων όπως: τις Δημόσιες αρχές, τους Επι-
χειρηματικούς και Ρυθμιστικούς φορείς, τους Πε-
λάτες, τις εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές οργα-
νώσεις, την τοπική κοινωνία, τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, καθώς και την εφοδιαστική της αλυσίδα. 
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Κυριότεροι κίνδυνοι και τακτικές αντιμετώπισης: 

Κυριότεροι κίνδυνοι Τακτικές αντιμετώπισης
 
• Κατά τη δραστηριοποίηση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ μέσω της 
ανάληψης ολοκληρωμένων ενεργειακών έργων, σε αναπτυσ-
σόμενες χώρες με μεγάλες ενεργειακές ανάγκες όπου σύμ-
φωνα με την ετήσια έρευνα του Οργανισμού Transparency 
International, σε σχέση με την αντίληψη του δείκτη διαφθοράς, 
βρίσκονται στην περιοχή υψηλού κινδύνου, ενδέχεται να απαι-
τηθούν πληρωμές διευκόλυνσης ή λοιπές παροχές προς τους 
τοπικούς εταίρους ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουρ-
γία των έργων. 

• Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ  έχει δεσμευθεί επισήμως στην 10η αρχή του 
UN Global Compact, σύμφωνα με την οποία «Είναι αντίθετη σε 
κάθε μορφή διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένων του εκβιασμού, 
της δωροδοκίας και των πληρωμών διευκόλυνσης.» και η οποία 
λειτουργεί καταλυτικά στην ανάπτυξη της σχετικής κουλτούρας 
ηθικής σε όλη την εταιρεία. 

• Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εφαρμόζει συστήματα και ελέγχους σε προ-
ληπτικό αλλά και σε ανιχνευτικό επίπεδο ώστε να διασφαλίζεται 
η ορθή επιλογή των προμηθευτών, η αποφυγή αμφισβητούμενων 
πληρωμών, η ορθότητα των πληρωμών, καθώς και η ορθή και με 
διαφάνεια αναγνώρισή τους στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας.

• Σε χώρες υψηλού κινδύνου διαφθοράς, η εταιρεία εγκαθιστά 
μηχανισμό καταγγελιών (Grievance Mechanism) στον οποίο κάθε 
εργαζόμενος (άμεσος ή έμμεσος) έχει πρόσβαση είτε επώνυμα, 
είτε ανώνυμα για να καταγγείλει παραβιάσεις σε σχέση με τις 
πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων, δωροδοκίας και 
διαφθοράς, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή του κώδικα δεοντολογίας 
της εταιρείας. Η εταιρεία προστατεύει τους καταγγέλλοντες από 
αντίποινα υπό την προϋπόθεση ότι η καταγγελία γίνεται καλή τη 
πίστη ακόμη και εάν το αποτέλεσμα της διερεύνησης δεν την επι-
βεβαιώσει. 

• Οποιαδήποτε τυχόν παρέκκλιση από τις αρχές και τις ηθικές 
πρακτικές της εταιρείας θέτει σε κίνδυνο την καλή φήμη, την 
αξιοπιστία, την εμπιστοσύνη των κοινωνικών εταίρων και κατ’ 
επέκταση τα οικονομικά της αποτελέσματα και την δυνατότητα 
να αναλαμβάνει έργα.

•Η δημιουργία της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, το 2018, με την ανανέωση των πολιτικών κατά 
της διαφθοράς και δωροδοκίας, για την διαφύλαξη του υγειούς 
ανταγωνισμού, για την προστασία προσωπικών δεδομένων και για 
τον ενδελεχή έλεγχο επιχειρηματικών εταίρων προ της σύναψης 
συμφωνιών, αναβαθμίζει τη σπουδαιότητα της κουλτούρας επιχει-
ρηματικής ηθικής για την εταιρεία σε όλες τις δραστηριότητές της 
καθώς και την έμφαση της διοίκησης για διαφανείς διαδικασίες και 
μηδενική ανοχή σε παραβιάσεις των κανόνων και των πολιτικών.

• Ο Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών& Συνεργατών της        
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ προβλέπει την αντιμετώπιση συνθηκών Διαφθοράς 
και Δωροδοκίας στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι έκτακτοι έλεγχοι 
των προμηθευτών στοχεύουν στην διασφάλιση της εφαρμογής 
του κώδικα και στην παροχή συστάσεων για διορθωτικά μετρά που 
τυχόν απαιτηθούν.

 
Διαχείριση: H αντιμετώπιση της διαφθοράς και της δωροδοκίας 
αποτελεί βασικό στοιχείο του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας, 
καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών & Συνεργατών 
της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Για την εταιρεία, το σημείο αναφοράς στην αντι-
μετώπιση της διαφθοράς και της δωροδοκίας, αποτελεί η αρχή της 
ακεραιότητας, η οποία συνδέεται με την πάγια δέσμευσή της για μη-
δενική ανοχή στα θέματα αυτά και υλοποιείται με την αποφυγή κάθε 
συναλλαγής και επαφής με κάθε τρίτο μέρος που μπορεί να έχει 
υποπέσει ή υπάρχουν υποψίες ότι μπορεί να συμμετέχει στη δημι-
ουργία συνθηκών για τη ανάπτυξη περιστατικών διαφθοράς, εκβια-
σμού ή δωροδοκίας. 

Η πολιτική πρόληψης φαινομένων διαφθοράς και δωροδοκίας που 
έχει υιοθετήσει η εταιρεία, στοχεύοντας σταδιακά στην πλήρη εφαρ-
μογή της, χαρακτηρίζεται από τρία βασικά στάδια: 

• Την ανάλυση των συνθηκών και την αναγνώριση πιθανών κινδύνων 
ή απειλών που μπορεί να ενθαρρύνουν την ύπαρξη τέτοιων περιστα-
τικών στο εταιρικό περιβάλλον, μέσω μιας διαδικασίας ενδελεχούς 
ελέγχου και τρίτων μερών. Η συγκεκριμένη πρακτική καλύπτει εταιρι-
κές δραστηριότητες που ενέχουν κινδύνους για την εμφάνιση τέτοιων 
περιστατικών, όπως: οι φιλανθρωπικές συνεισφορές, οι χορηγίες,  τα 

δώρα και η φιλοξενία, οι έλεγχοι τρίτων μερών σε 
σχέση με τις λίστες περιορισμών για την καταπολέ-
μηση της τρομοκρατίας, οι υπηρεσίες διαμεσολά-
βησης και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο 
τη δημιουργία διαδικασιών πρόληψης, όπου δεν 
υφίστανται. 

• Τη διασφάλιση ότι όλες οι συναλλαγές που λαμ-
βάνουν χώρα για λογαριασμό της εταιρείας, εκ 
μέρους των μετόχων, των εργαζομένων, και των 
βασικών συνεργατών και προμηθευτών της, διέπο-
νται από υψηλό βαθμό ακεραιότητας. Μέσω καθο-
ρισμένων διαδικασιών, που εφαρμόζονται κυρίως 
στα Τμήματα Αγορών-Προμηθειών καθώς και της 
διαχείρισης των έργων για την επιλογή προμηθευ-
τών και άλλων συνεργατών, ελέγχονται σε ετήσια 
βάση οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματο-
ποιείται κάθε συναλλαγή, με στόχο τον εντοπισμό 
και την εξάλειψη αυτών που μπορεί να οδηγήσουν 
σε περιστατικά διαφθοράς ή απάτης. 
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• Τη λειτουργία της εταιρείας ως «Υπεύθυνος Εταιρικός Πολίτης» που αποτυπώνεται από τη συμμετοχή της σε διεθνείς πρωτοβουλίες 
ενίσχυσης της διαφάνειας (UN Global Compact), σε εθνικές ομάδες εργασίας και γενικότερα, η προσήλωσή της στις ηθικές επιχειρημα-
τικές πρακτικές και την ορθή εταιρική διακυβέρνηση.

• Η Γενική Διεύθυνση Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων, στην οποία ανήκει η Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης (Compliance) της 
εταιρείας, έχει αναλάβει ήδη τη δημιουργία και την εφαρμογή  μηχανισμών διασφάλισης της προστασίας εταιρείας από συνθήκες διαφθο-
ράς και δωροδοκίας σε προληπτικό αλλά και ελεγκτικό επίπεδο.

Μη Χρηματοοικονομικοί δείκτες επίδοσης

Ακολουθούν οι σχετικοί Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επίδοσης που βασίζονται στην Παγκόσμια Πρωτοβουλία Υποβολής Εκθέσεων GRI 
Standards. 

Καταπολέμηση διαφθοράς & Δωροδοκίας 2017 2018 

Αριθμός περιστατικών Διαφθοράς & Δωροδοκίας - -

Πολιτικές συνεισφορές (€) - -

Αποτελέσματα πολιτικής: 

Το 2018, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εφάρμοσε όλες τις απαραίτητες εσωτε-
ρικές διαδικασίες για τη διασφάλιση της πολιτικής της. Μέσω των 
μηχανισμών ελέγχου που εφαρμόζονται στα Τμήματα Αγορών 
- Προμηθειών των Τομέων Δραστηριότητας της εταιρείας, όπου 

εξετάστηκαν τόσο η επιλογή των συνεργατών όσο και κάθε είδους συναλλαγή, 
δεν υπήρξαν επιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθοράς, περιστατικά τα οποία να 
οδήγησαν στη απομάκρυνση ή την πειθαρχική δίωξη εργαζομένων για λόγους 
διαφθοράς, επιβεβαιωμένα περιστατικά που σχετίζονταν με τη διαφθορά και τα 
οποία να οδήγησαν στον τερματισμό ή την μη ανανέωση της συνεργασίας με 
συνεργάτες ή δημόσιες δικαστικές υποθέσεις σχετικές με τη διαφθορά κατά της 
εταιρείας ή των εργαζομένων της.

Τοπικές Κοινότητες 

Επιδράσεις: Η κοινωνική συμμετοχή αποτελεί τακτική της προληπτικής προ-
σέγγισης που ακολουθεί η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, περιορίζοντας τους απρόβλεπτους 
μη οικονομικούς κινδύνους και συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη διατήρηση της 
κοινωνικής άδειας λειτουργίας της αλλά και της καλής της φήμης. Πρόκειται 
για μια συνεχώς εξελισσόμενη προσπάθεια με διάφορες μορφές, οι οποίες στο 
σύνολό τους συνεπάγονται τη δέσμευση της εταιρείας να κατανοεί και να αντα-
ποκρίνεται στους προβληματισμούς των τοπικών της κοινωνιών μέσα από τις 
διαδικασίες ανοιχτού κοινωνικού διαλόγου που εφαρμόζει. Επιπλέον, στοχεύ-
ει στην πρόληψη αλλά και τη συμβολή στην επίλυση προβλημάτων, μέσω της 

προώθησης συμπράξεων με τους τοπικούς κοινω-
νικούς φορείς επιτρέποντας στην εταιρεία να λει-
τουργεί ως «υπεύθυνος εταιρικός πολίτης». 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχοντας επίγνωση του σύγχρονου 
κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος, υποστηρί-
ζει, όπου είναι εφικτό, το έργο της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης προσφέροντας την τεχνογνωσία και την 
εμπειρία της, ενώ μέσω συλλογικών προσπαθειών 
χτίζει συνεργασίες που αποφέρουν πολλαπλασια-
στικά οφέλη, δημιουργούν προστιθέμενη αξία και 
συμβάλλουν μακροπρόθεσμα στην ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής. 

Άμεση εμπλοκή στις προαναφερόμενες επιδράσεις 
έχουν όλοι οι Τομείς  Επιχειρηματικής Δραστηριό-
τητας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ενώ έμμεσα συμβάλλουν 
τόσο η Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και οι Εθελοντικές 
& Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στο πλαίσιο των 
συμπράξεων για την υλοποίηση κοινωνικών δρά-
σεων  όπως προβλέπονται από το ετήσιο σχέδιο 
εφαρμογής της Κοινωνικής πολιτικής της εταιρείας.

Κυριότερος Κίνδυνος Τακτικές αντιμετώπισης

• Η αδυναμία, εκ μέρους της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, του έγκαιρου προσ-
διορισμού και διαχείρισης των μοναδικών και συχνά μεταβαλλόμε-
νων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων που 
καθορίζουν την προοπτική των τοπικών της κοινωνιών, μπορεί 
να αναιρέσει την υφιστάμενη παραδοχή ότι η εταιρεία αποτελεί  
αναπόσπαστο μέλος τους έχοντας κοινά συμφέροντα. Το γεγονός 
αυτό, ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη διατήρηση της κοινωνικής 
άδειας λειτουργίας της εταιρείας, περιορίζοντας κατ’ επέκταση 
και τη μελλοντική της ανάπτυξη. 

• Οι Γενικές Διευθύνσεις κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας 
της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των σχέσεων με τις 
τοπικές κοινότητες που λειτουργούν. Βασική επιδίωξη αποτελεί ο εντοπι-
σμός τυχόν αρνητικών επιχειρησιακών επιπτώσεων και η ελαχιστοποίηση 
αυτών μέσω της υπεύθυνης δραστηριότητας.

• Επίσης, σε κάθε Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της ΜΥΤΙΛΗ-
ΝΑΙΟΣ έχει οριστεί και λειτουργεί ομάδα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
που διαχειρίζεται την υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής, της ετήσιας 
διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων, τη χρήση τοπικών κοινωνικών μέ-
σων ενημέρωσης και της οργάνωσης των  επισκέψεων μελών της κοινό-
τητας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας όποτε ζητηθεί.

• Η εταιρεία επικοινωνεί με τις τοπικές της κοινότητες με σαφή και δια-
φανή τρόπο, της πολιτικής «ανοιχτής πόρτας» που εφαρμόζεται στις πε-
ριοχές που βρίσκονται οι βιομηχανικές μονάδες της εταιρείας, καθώς και 
με τη  διοργάνωση ετήσιων θεματικών ή γενικών ανοικτών διαβουλεύσεων 
με τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για παρακολούθηση και 
συζήτηση σε ειδικά ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος. 

Κυριότερος κίνδυνος και τακτικές αντιμετώπισης:
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Κοινωνικοί δείκτες 2017 2018 

Κοινωνικές επενδύσεις (εκ.€) 2,02 2,37

Νέες θέσεις εργασίας 95 45

Ποσοστό εργαζομένων από τις τοπικές κοινότητες. 88,4% 93,2%

Ποσοστό ανταπόκρισης στα αιτήματα των Κοινωνικών Εταίρων. (1) 55% 54%

Διαχείριση: H ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στο πλαίσιο της εφαρμογής της κοινω-
νικής της πολιτικής εστιάζει:

• Στην ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης: Οι βασικές δραστη-
ριότητες της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εντοπίζονται κυρίως στην περιφέρεια της 
ελληνικής επικράτειας, γεγονός που δείχνει ότι η εταιρεία αναγνωρί-
ζει και αποδέχεται το σημαντικό ρόλο που της αναλογεί στην ανάπτυ-
ξη και διατήρηση της ευημερίας των τοπικών κοινοτήτων. 

• Στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας: Αρχή όλων των Τομέων 
Επιχειρηματικής Δραστηριότητας της εταιρείας αποτελεί η προτεραι-
ότητα της επιλογής των εγχώριων και κατ’ επέκταση τοπικών προμη-
θευτών, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες τους.

• Στην ουσιαστική προσφορά μέσω του ετήσιου προγράμματος 
εφαρμογής Κοινωνικής Πολιτικής με την υλοποίηση κοινωνι-
κών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών: Η εταιρεία φιλοδοξεί να 
συμβάλλει στην ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής επιδιώκοντας 
στρατηγικά τη μεγαλύτερη ενεργοποίηση της, μέσω επιλεγμένων 
δράσεων, σε τομείς που συνδέονται άμεσα με: 

 - την κουλτούρα και τις επιχειρηματικές της αξίες,
 - τις επιδράσεις της επιχειρηματικής της δραστηριότητας 
 - τις βασικές κοινωνικές ανάγκες που αναδείχθηκαν μέσα από   
   τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης και συνεχίζουν να
   υφίστανται και
 - τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Παράλληλα, ενισχύοντας την εποικοδομητική σχέ-
ση που έχει κτίσει διαχρονικά με τους κοινωνικούς 
φορείς, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, έχει προχωρήσει στην 
αναθεώρηση των εσωτερικών της διαδικασιών, κα-
θορίζοντας έναν νέο τρόπο διαχείρισης κοινωνικών 
αιτημάτων, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας 
αλλά και την ποιοτική βελτίωση των κοινωνικών της 
δράσεων. Στην κατεύθυνση αυτή έχει οριστεί μια 
ανοιχτή διαδικασία, μέσω της ιστοσελίδας της εται-
ρείας, όπου υποβάλλονται τα αιτήματα των κοινωνι-
κών φορέων βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών.  

Εξειδικευμένα στελέχη σε κάθε Τομέα Επιχειρη-
ματικής Δραστηριότητας διαχειρίζονται τις σχέσεις 
της εταιρείας με τις τοπικές της κοινότητες και σε 
συνεργασία με την κεντρική υπηρεσία Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ υλοποιούν 
σε τοπικό επίπεδο το θεσμό της ετήσιας Διαβού-
λευσης των Κοινωνικών Εταίρων, ώστε να καταγρά-
φονται οι τοπικές ανάγκες και να εξετάζονται νέες 
ευκαιρίες σύμπραξης.

Μη Χρηματοοικονομικοί δείκτες επίδοσης

Ακολουθούν οι σχετικοί Μη χρηματοοικονομικοί 
δείκτες επίδοσης που βασίζονται στην Παγκόσμια 
Πρωτοβουλία Υποβολής Εκθέσεων GRI Standards.

1 Αφορούν σε αιτήματα/προσδοκίες που αναδεικνύονται στο πλαίσιο 
της εφαρμογής της επίσημης διαδικασίας Διαβούλευσης με τους 
Κοινωνικούς Εταίρους της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (2011-2018) τα οποία αξιο-
λογούνται σε ετήσια βάση.

Αποτελέσματα πολιτικής: 

• Επικοινωνία και διάλογος με τους Κοινωνικούς Εταίρους: Η 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, με απόλυτη συνέπεια τα τελευταία 9 χρόνια, εφαρ-
μόζει το θεσμό του Ανοιχτού Κοινωνικού Διαλόγου με τις ομάδες των 
Κοινωνικών της Εταίρων. Η εταιρεία βρίσκεται ανάμεσα στους πρω-
τοπόρους στον τομέα αυτό στην Ελλάδα, δημιουργώντας τις προϋ-
ποθέσεις για τη διαμόρφωση νέων αντιλήψεων και πρακτικών στις 
σχέσεις του με τις κοινωνικές ομάδες έχοντας ως εφαλτήριο τις ιδιαι-
τερότητες των Τομέων Επιχειρηματικής της Δραστηριοποίησης. Στην 
κατεύθυνση αυτή και έχοντας ευθυγραμμίσει τις στρατηγικές της 
προτεραιότητες με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, 
η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ  σχεδίασε μια σειρά ενεργειών για την προώθηση 
της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην εφοδιαστική της αλυσίδα, πέραν της 
νόμιμης συμμόρφωσης, μέχρι το 2025. Η έναρξη της υλοποίησης 
των ενεργειών αυτών εγκαινιάστηκε με τη  Διαβούλευση του 2018 (4η 
συνεχόμενη θεματική και 9η συνολικά από το 2010) που υλοποίησε 
ο Τομέας Μεταλλουργίας της εταιρείας, με τίτλο: «Αναπτύσσοντας 
μια Υπεύθυνη Εφοδιαστική Αλυσίδα» με τη συμμετοχή 50 βασικών 
προμηθευτών όλων των κατηγοριών. Βασικοί στόχοι του συγκεκριμέ-
νου ανοιχτού διαλόγου ήταν: α) η ενημέρωση των προμηθευτών για 
τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την ανάπτυξη της εταιρείας και 
την συνολική πολιτική αγορών, β) η ανάδειξη του σημαντικού ρόλου 
της εφοδιαστικής αλυσίδας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και γ) η διερεύ-
νηση τρόπων σύμπραξης για την επίτευξη στόχων αλληλωφέλειας. 
Συμπερασματικά η Διαβούλευση, ανέδειξε τις δυσκολίες που ενέχει 
η ευαισθητοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε θέματα Βιώσιμης 

Ανάπτυξης είτε λόγω του μεγέθους των εταιριών, 
είτε της περιορισμένης τους έκθεσης σε εξωτερι-
κές προκλήσεις αλλά και της έλλειψης κατάλληλων 
πόρων. Εν τούτοις, κατέληξε σε ένα αισιόδοξο απο-
τέλεσμα αφού όλοι οι προμηθευτές συμφώνησαν 
ότι η αυτοαξιολόγηση τους σε κοινωνικά, περιβαλ-
λοντικά και εργασιακά θέματα αποτελεί περισσότε-
ρο ευκαιρία παρά απειλή, γιατί θα βοηθήσει στην 
ανάδειξη των περιοχών της δραστηριότητας τους 
που χρήζουν βελτίωση, στην βελτίωση της ποιότη-
τας των προϊόντων και των υπηρεσιών τους καθώς 
και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της ανά-
πτυξης της ανταγωνιστικότητας τους.

• Κοινωνική Πολιτική: Το 2018, η εταιρεία συνεχί-
ζοντας την εφαρμογή της Κοινωνικής της πολιτικής 
μέσω του τριετούς Προγράμματος Κοινωνικής Συ-
νεισφοράς «ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ» (2016-2019), η εταιρεία 
αύξησε τις κοινωνικές της δαπάνες κατά 20,2%, 
συγκριτικά με το 2017, υλοποιώντας δράσεις σε 
κοινωνικούς τομείς που συνδέονται άμεσα με τους 
Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις 
αντίστοιχες εθνικές προτεραιότητες.  Συγκεκριμέ-
να:

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ πρωτίστως στήριξε με 
έργα υποδομών τις πυρόπληκτες περιο-
χές της Ανατολικής Αττικής δηλώνοντας 
έμπρακτα τη συμπαράστασή της στους 

πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 
Ιουλίου του 2018. Η εταιρεία τέθηκε στη διάθεση 
των αρμόδιων αρχών προκειμένου να παρασχεθεί 
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κάθε δυνατή στήριξη στους Δήμους Μαραθώνος και Ραφήνας - Πικερμίου, με 
την αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης και έκτακτη αιμοδοσία. Επίσης, μετά από 
πρωτοβουλία του Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξέδωσε 
σχετική απόφαση στις 30/7/2018, για τη διάθεση €1.000.000 για αρωγή στους 
πληγέντες αλλά και την πρόληψη παρόμοιων καταστροφών. Μετά από σειρά 
διαβουλεύσεων με τις Δημοτικές Αρχές, τις επιτροπές κατοίκων και την Υπη-
ρεσία της Πυροσβεστικής, η εταιρεία διέθεσε το συγκεκριμένο ποσό ως εξής:

Το 2018 προσφέρθηκαν €100.000 στο πρόγραμμα που υλοποίησε ο ΣΕΒ, για τη 
στήριξη 130 οικογενειών που βρέθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ 
το 2019 θα δοθούν:

- €600.000 για την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος Γυμνα-
σίου-Λυκείου και του όμορου κλειστού γυμναστηρίου της Δημοτικής Κοινότητας 
του Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου, όπου στεγάζονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες 
600 παιδιών και αθλητικές δραστηριότητες 1.000 παιδιών από τις πυρόπληκτες 
περιοχές του Δήμου και των όμορων Δήμων, και  

- €300.000 για τη δωρεά 6 αυτόνομων πυροσβεστικών οχημάτων στο Αρχηγείο 
Πυροσβεστικού Σώματος, εντός του 2019, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επι-
χειρησιακή ετοιμότητα της υπηρεσίας. 

Με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των κοινοτήτων που δραστηριοποι-
είται και τη βελτίωση της διαβίωσης των δημοτών, επένδυσε περισσότερα από 
700.000€ στην κάλυψη αναγκών που αφορούν σε τοπικές υποδομές και υπηρε-
σίες με άμεσο δημόσιο όφελος. Ενδεικτικά αναφέρονται: η κατασκευή Κλειστού 
Γυμναστηρίου στα Άσπρα Σπίτια, έργα οδοποιίας, στήριξη του προγράμματος 
Κοινωφελούς Εργασίας του Δήμου Λιβαδειάς κ.α. Ιδιαίτερη, ωστόσο, αξία έχει 
η απόφαση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ να στηρίξει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη βιώσιμων πόλεων και κοινοτήτων συνδυάζοντας τη διαφύλαξη της 
πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς με την τοπική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα 
η εταιρεία χρηματοδότησε την υλοποίηση της μελέτης «Διαδρομή Φύσης και 
Πολιτισμού της Στερεάς Ελλάδας», πρόγραμμα του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», 
με απώτερο σκοπό, μέσα από την προβολή και αξιοποίηση των μνημείων της 
φύσης και του πολιτισμού, να ωφεληθούν και οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις 
στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, καθώς και οι παραγωγοί προϊόντων αγρο-
διατροφής, οι βιοτεχνίες και βιομηχανίες αλλά και οι παραγωγοί σύγχρονων 
πολιτιστικών προϊόντων.

Παράλληλα, η προστιθέμενη αξία που αναδεικνύεται από την επιχειρηματική 
λειτουργία της εταιρείας, με την ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας (ΑΠΕ), μέσω του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας, εντοπίζεται όχι μόνο στη 
συμβολή της στην επίτευξη των εθνικών περιβαλλοντικών στόχων, αλλά και στα 
σημαντικά οφέλη προς τις τοπικές κοινότητες. Έτσι, το 2018, η συνολική επέν-
δυση στην υποστήριξη  έργων υποδομών και υπηρεσιών σε Δήμους όπου λει-
τουργούν ή πρόκειται να αναπτυχθούν νέα έργα ΑΠΕ ανήλθε σε περισσότερα 
από 420.000€. Τέλος, για την υποστήριξη σημαντικών γεγονότων της πολιτιστι-
κής ζωής της χώρας που  προωθούν τη διάδοση και γνωριμία του ελληνικού 
κοινού με τις πολιτιστικές και πολιτισμικές αξίες αλλά και για την ενίσχυση τοπι-
κών αθλητικών συλλόγων και εθνικών ομοσπονδιών σε αθλήματα με δυναμική 
ανάπτυξη, δαπανήθηκαν περισσότερα από 920.000€.  

Η εταιρεία θεωρεί ότι αν και η αντιμετώπιση της φτώχειας είναι απο-
τέλεσμα πολλών παραγόντων όπως καθορίζονται από τους εκάστο-
τε εθνικούς ορισμούς. Εν τούτοις βασικές πρακτικές αποτελούν η 
δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε συνδυασμό με τη 

μείωση του χάσματος μεταξύ παρεχόμενων και ζητούμενων δεξιοτήτων από 
την αγορά εργασίας. Στην κατεύθυνση αυτή το 2018, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ  δημιούρ-
γησε 45 νέες θέσεις εργασίας, ξεπερνώντας  συνολικά τις 700 τα τελευταία 9 
χρόνια, ενώ διατήρησε σχεδόν 1.300 έμμεσες θέσεις απασχόλησης στο σύνολο 
των δραστηριοτήτων της. Παράλληλα, η εταιρεία αναγνωρίζοντας το σημαντικό 
ρόλο που της αναλογεί στην ανάπτυξη και διατήρηση της ευημερίας των τοπι-
κών της κοινοτήτων συνέχισε την πολιτική ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης 
με περισσότερους από 8 στους 10 άμεσα και έμμεσα εργαζόμενους της να 
προέρχονται από τοπικούς πληθυσμούς. Επιπλέον, πέρα από τις διαχρονικές 
δράσεις που υλοποιεί για την οικονομική ενίσχυση οικογενειών, ιδρυμάτων 
και κοινωνικών παντοπωλείων, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ προχώρησε, σε συνεργασία 
με την Κοινωνική Επιχείρηση «knowl», στην υλοποίηση του προγράμματος 

«#skills4engineers», ένα πρόγραμμα Επαγγελ-
ματικών Δεξιοτήτων & Απασχολησιμότητας υψηλών 
προδιαγραφών, για 25 νέους άνεργους διπλωμα-
τούχους Πολυτεχνικών Σχολών και πτυχιούχους 
Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, παρέχοντας τους την 
ευκαιρία να ενδυναμώσουν το επαγγελματικό τους 
προφίλ και να επιτύχουν την άμεση ένταξή τους 
στην αγορά εργασίας. 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ συμβάλλοντας στη μεί-
ωση της επισιτιστικής ανασφάλειας των 
παιδιών, το 2018, εντάχθηκε στο Πρό-
γραμμα «ΔΙΑΤΡΟΦΗ» του Ινστιτούτου 

Prolepsis. Ένα πρόγραμμα που στηρίζει μαθητές 
δημοσίων σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, κοινωνικο-οικονομικά ευ-
παθών περιοχών όλης της χώρας, συμβάλλοντας 
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων σίτισης που 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές πολλών σχολείων, ενώ 
ταυτόχρονα ενισχύει τις σωστές διατροφικές επι-
λογές. Η εταιρεία, μέσω του προγράμματος «ΔΙΑ-
ΤΡΟΦΗ», εξασφάλισε συνολικά τη διανομή 22.682 
υγιεινών γευμάτων παρέχοντας καθημερινά ένα 
υγιεινό, αλλά ταυτόχρονα υψηλών προδιαγραφών 
γεύμα σε 212 μαθητές που φοιτούν σε 5 σχολεία 
ευπαθών περιοχών της Στερεάς Ελλάδας καθ’ 
όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019.

Στον τομέα της προαγωγής της υγεί-
ας και της εξασφάλισης της πρόσβα-
σης όλων σε βασικές ποιοτικές υπη-
ρεσίες φροντίδας και περίθαλψης, η                  

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, το 2018 συνέχισε τη σημαντική 
συνεργασία που ξεκίνησε, το προηγούμενο έτος, 
με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Αντιμετώπιση 
Παιδικού Τραύματος». Στόχος της συνεργασίας αυ-
τής είναι η συμβολή της εταιρείας στη δημιουργία 
και την αναβάθμιση Τμημάτων Επειγόντων Περιστα-
τικών (ΤΕΠ) στα Δημόσια Νοσοκομεία και Κέντρα 
Υγείας της χώρας, αλλά και η ευρύτερη ενημέρωση 
των γονέων και των εκπαιδευτικών για τα θέματα 
των παιδικών τραυματισμών. Στο πλαίσιο της συ-
νεργασίας αυτής, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ το 2018 ανάλα-
βε και ολοκλήρωσε την εξ’ ολοκλήρου αναβάθμιση 
τριών (3) ΤΕΠ: 1) του Παιδιατρικού Τμήματος 
του Γενικού Νοσοκομείου της Λιβαδειάς, 2) του 
Κέντρου Υγείας Ύδρας και 3) της Παιδιατρικής 
Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσο-
κομείου Ιωαννίνων, με τον απαραίτητο ιατρικό 
εξοπλισμό. Συμπεριλαμβάνοντας και τη συνδρομή 
της εταιρείας στο αντίστοιχο ΤΕΠ του Γενικού Νο-
σοκομείου Λάρισας, στο τέλος του 2017, οι συγκε-
κριμένες υποδομές υγείας, υπολογίζεται ότι εξυπη-
ρετούν σήμερα περισσότερα από 16.000 παιδιά 
σε ετήσια βάση. Συγχρόνως, η συνεισφορά της 
εταιρείας στον τομέα αυτό, ήταν έντονη και σε επί-
πεδο τοπικών κοινωνιών. Συγκεκριμένα η εταιρεία 
α) προσέφερε 7 νέες κλίνες στη Μονάδα Τεχνιτού 
Νεφρού στο Νοσοκομείο Λιβαδειάς, β) υποστήριξε 
τη συντήρηση  και τον ο εξοπλισμό του Κέντρου 
Υγείας Διστόμου, γ) στήριξε οικονομικά το έργο 
εθελοντικών οργανώσεων υγείας όπως της Αντι-
καρκινικής Εταιρείας (παράρτημα Λειβαδιάς), της 
Ελληνικής Μέριμνας Βόλου, του συλλόγου Φλόγα 
κ.α., ενώ δ) ξεχωριστή δράση αποτελεί η διαχρο-
νική στήριξη του έργου του Κέντρου ΥΠΠΟΛΥΣΗΣ 
που στοχεύει στη διάδοση της αποτελεσματικής 
θεραπευτικής μεθόδου με τα άλογα σε όλο και με-
γαλύτερο αριθμό ανθρώπων. 
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χουν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Στο πλαίσιο αυτό 
η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ το 2018, προσέφερε 50 καινούρ-
γιους Η/Υ (desk & laptop), 15 οθόνες, 2 projectors, 
1 πίνακα και 1 φωτοτυπικό ικανοποιώντας τα αιτή-
ματα σχολείων κυρίως της ελληνικής περιφέρειας 
για αναβάθμιση του τεχνολογικού τους εξοπλισμού.

4. Η υποστήριξη εξειδικευμένων δράσεων για 
την προώθηση της εκπαιδευτικής μεθόδου 
STEM (Science – Technology – Engineering - 
Mathematics) στους μαθητές. Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
συνεργάστηκε για πρώτη φορά με το Μη Κερδο-
σκοπικό Οργανισμό «WRO Hellas» με στόχο να 
υποστηρίξει τη διάδοση της εκπαιδευτικής ρομποτι-
κής. Η εταιρεία προσέφερε 25 πακέτα ρομποτικής 
LEGO Education σε 25 δημόσια σχολεία Α/θμιας 
και Β/θμιας εκπαίδευσης των νομών Βοιωτίας και 
Μαγνησίας δίνοντας τη δυνατότητα σε μαθητές, 
από τις τοπικές της κοινότητες, να αναπτύξουν τις 
ψηφιακές τους δεξιοτήτες αλλά και την ομαδικότη-
τα, τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την κριτική 
τους σκέψη. Επιπλέον, η εταιρεία υποστήριξε οικο-
νομικά την επιστημονική εργασία των μαθητικών 
ομάδων των σχολείων «Εκπαιδευτική Αναγέννη-
ση», και Αρσακεία - Τοσιτσεία σχολεία Εκάλης, που 
εκπροσώπησαν την Ελλάδα στην τελική φάση του 
παγκόσμιου πρωταθλήματος «f1 in schools» που 
ολοκληρώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 στη Σι-
γκαπούρη.

5. Η δημιουργία και εμπλουτισμός 4 Δανει-
στικών Βιβλιοθηκών στα Δημοτικά Σχολεία: 
Δαύλειας, Αντίκυρας, Διστόμου και Παραλίας 
Διστόμου Νομού Βοιωτίας.  Υιοθετώντας το πρό-
γραμμα Δανειστικές Βιβλιοθήκες της Ελληνικής Λέ-
σχης Βιβλίου η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ πρόσφερε ένα δώρο 
γνώσης σε 370 μαθητές, στις οικογένειες τους 
και σε 60 εκπαιδευτικούς, προωθώντας το αληθι-
νό-ποιοτικό βιβλίο και την ανάγνωση.

Συνεισφέροντας στην επίτευξη του Πα-
γκόσμιου Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 
16 που προωθεί, εκτός των άλλων,  τον 
τερματισμό όλων των μορφών βίας, 

κακοποίησης και εκμετάλλευσης που υφίστανται 
τα παιδιά, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ υποστήριξε ενεργά ως 
«Μέγας Πανελλαδικός Χορηγός» τη διεξαγωγή 12 
επιμορφωτικών σεμιναρίων, με τίτλο «Προστάτεψε 
το Παιδί σου από το Ηλεκτρονικό Έγκλημα» σε 10 
πόλεις της χώρας. Για την εταιρεία, η συγκεκριμέ-
νη πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις υψηλής 
κοινωνικής αξίας αφού 3.166 μαθητές, γονείς και 
εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν 
αναφορικά με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, 
τα σύγχρονα φαινόμενα της εποχής, τον εθισμό, τις 
συμπεριφορές υψηλού ρίσκου, τους τρόπους αντι-
μετώπισης των προκλήσεων του ψηφιακού κόσμου, 
άλλα και να πάρουν απαντήσεις σε περισσότερα 
από 200 διαφορετικά  ερωτήματα που κατέθεσαν 
σχετικά με την καθημερινότητα τους από τον Αντι-
στράτηγο ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας και Πρόε-
δρο του Cyber Security International Institute κ. Μα-
νώλη Σφακιανάκη, που ήταν ο κεντρικός εισηγητής 
της δράσης. 

Η Εταιρεία, επίσης,  υποστήριξε την καμπά-
νια «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» του Συμβουλίου της Ευρώ-
πης στην Ελλάδα για τον τερματισμό της παιδικής 

Αναγνωρίζοντας ότι η ποιοτική εκπαίδευση αποτελεί 
θεμελιώδη παράγοντα της βιώσιμης ανάπτυξης και της 
βελτίωσης της ανθρώπινης ζωής, η εταιρεία, και το 2018, 
εξακολούθησε να υλοποιεί ένα σύνολο πρωτοβουλιών 

υψηλής κοινωνικής αξίας στον τομέα αυτό. Ενδεικτικά αναφέρονται:

1. Η ολοκλήρωση του 3ου και τελευταίου κύκλου του πιλοτικού 
κοινωνικού προγράμματος για την  αντιμετώπιση του φαινομέ-
νου της Σχολικής Διαρροής, «ΕΙΜΑΙ ΜΕΣΑ», σε συνεργασία με την 
Ένωση «Μαζί για το Παιδί». Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, με την ολοκλήρωση 
του προγράμματος, προχώρησε στον προσδιορισμό και την ανά-
λυση της κοινωνικής του αξίας, μέσω της διεθνούς μεθοδολογίας 
Social Return On Investment (SROI) που εφαρμόζει στα σημαντικά 
προγράμματα Ε.Κ.Ε. που υλοποιεί, γεγονός που αποτελεί καινοτομία 
και πρωτοπορία στο χώρο της βιομηχανίας. Σύμφωνα με τη συγκε-
κριμένη ανάλυση, η συνολική επένδυση για το πρόγραμμα «ΕΙΜΑΙ 
ΜΕΣΑ», παρήγαγε κοινωνική αξία 768.193,18 €, με δείκτη απόδοσης 
SROI ίσο με 4,75:1. Αυτό σημαίνει πως για κάθε 1€ που επενδύθηκε 
στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, παρήχθησαν 4,75 € κοινωνικής αξίας. 
Συνοπτικά πιο σημαντικά επιτεύγματα του προγράμματος την τριετία 
2016-2018 όπου συμμετείχαν συνολικά 56 μαθητές Β’ & Γ’ Γυμνασίου 
ήταν τα εξής:

• Το 90% των μαθητών ολοκλήρωσαν με επιτυχία τη βασική εκπαί-
δευση και συνεχίζουν για την πορεία τους στο λύκειο στοιχείο που 
αποτελούσε και το βασικό στόχο του προγράμματος.

• Δημιουργήθηκαν 16 νέες θέσεις εργασίας ενώ στη διαχείριση του 
προγράμματος απασχολήθηκαν 15 άτομα από 4 διαφορετικούς κοι-
νωνικούς φορείς.

• Προσφέρθηκαν 6.800 υγιεινά γεύματα σε όλους τους μαθητές.

• Υλοποιήθηκαν 1.358 ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας και 127 ώρες 
βιωματικών δράσεων.

• Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 400 ώρες ψυχολογικών 
παρεμβάσεων προς τους μαθητές και συμβουλευτικής από ειδικούς 
στη σχολική ψυχολογία για καθοδήγηση των εκπαιδευτικών που δι-
δάσκουν στο πρόγραμμα.

2. Η ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας και των ίσων 
ευκαιριών στην εκπαίδευση. Το 2018 η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, εγκαινίασε 
τη συνεργασία της με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), 
και ειδικότερα με το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 
για την υποστήριξη του 9ου Θερινού Σχολείου Νεανικής Επιχειρημα-
τικότητας (YES program), που έχει καταστεί πλέον θεσμός και συγκε-
ντρώνει το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων μαθητών απ’ όλη την 
Ελλάδα. Η εταιρεία προσέφερε συνολικά 15 υποτροφίες σε μαθητές 
Λυκείου όλων των τάξεων, δίνοντας την ευκαιρία σε παιδιά των ερ-
γαζομένων της αλλά και σε μαθητές από την Αττική και την υπόλοιπη 
Ελλάδα να διερευνήσουν τις δυνατότητές τους ως μελλοντικά στε-
λέχη ή επιχειρηματίες και να καταλάβουν πιο άμεσα τις προοπτικές 
που τους προσφέρει αυτός ο δυναμικά αναπτυσσόμενος κλάδος της 
οικονομίας. Επιπροσθέτως, η εταιρεία στήριξε για 11η χρονιά με 3 
υποστροφές το θεσμό του Προγράμματος Υποτροφιών του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς που έχει ως στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, 
την ανάδειξη της αριστείας και για ένα καλύτερο μέλλον για τους 
νέους και ιδιαίτερα αυτών που προέρχονται από ασθενέστερες οι-
κονομικά οικογένειες να έχουν ισότιμη δυνατότητα πρόσβασης στην 
καλύτερη δυνατή εκπαίδευση.

3. Η αναβάθμιση 25 σχολείων με εξοπλισμό νέας τεχνολογίας. Η 
απόκτηση κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού αποτελεί αδιαμφι-
σβήτητα μέσο προς την επίτευξη τόσο της αναβάθμισης των ψηφια-
κών υποδομών των σχολείων για την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής 
τεχνολογίας, όσο και της δημιουργίας ίσων ευκαιριών πρόσβασης 
στην αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών από όλους όσοι μετέ-
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σεξουαλικής κακοποίησης. Με σκοπό να συμβάλλει στην ενημέρωση και την 
ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας ώστε να μεταδοθεί  το μήνυμα της 
καμπάνιας με μεγαλύτερη ισχύ, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ανέλαβε την αναπαραγωγή 
20.000 αντιτύπων DVD που περιέχουν το ενημερωτικό υλικό της πρωτοβουλίας 
με την έγκριση του Συμβουλίου της Ευρώπης και τη θετική γνωμοδότηση του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας. Η εκστρατεία 
επισκέφτηκε πάνω από 85 δήμους σε 50 πόλεις της επικράτειας, φιλοξενήθηκε 
σε 164 τηλεοπτικές εκπομπές.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης σημαντικών συμπράξεων για την επίτευ-
ξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
συμμετέχει στο πρόγραμμα G.E.F.Y.R.A. (Greek Enterprises For 
Youth Reinforcement Acceleration), που αποσκοπεί στη δημιουργία 

ποιοτικών θέσεων «προετοιμασίας για απασχόληση». Το 2018, στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας αυτής, η εταιρεία  ανέπτυξε 6 νέες συνεργασίες με ανώτατα εκ-
παιδευτικά ιδρύματα, ενώ συνέχισε την εφαρμογή του επιτυχημένου προγράμ-
ματος 12μηνής έμμισθης πρακτικής άσκησης «ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» που 
αποτελεί μια σημαντική επιλογή διεξόδου για τους νέους που βρίσκονται εκτός 
αγοράς εργασίας. Συνολικά δημιουργήθηκαν 81 νέες ποιοτικές θέσεις επαγ-
γελματικής κατάρτισης, πρακτικής άσκησης και θέσεις μαθητείας, ενώ 5 από 
αυτές μετατράπηκαν σε νέες θέσεις εργασίας στον Τομέα  Μεταλλουργίας και 
Μεταλλείων.

Παρουσία στην αγορά 

Επιδράσεις: 

Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας 

Οι προμηθευτές και οι συνεργάτες της εταιρείας έχουν καθοριστικό ρόλο στην 
αποτελεσματική της λειτουργία, προμηθεύοντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων 

και υπηρεσιών από την εξορυκτική διαδικασία και 
την παραγωγή & συντήρηση της βιομηχανίας αλου-
μινίου, την κατασκευή και αγορά εξοπλισμού για 
την εκτέλεση έργων EPC, μέχρι την λειτουργία και 
συντήρηση Ενεργειακών Κέντρων και την ανάπτυ-
ξη, κατασκευή και συντήρηση Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας. Με δεδομένο ότι η ζήτηση προϊόντων με 
κύκλο ζωής μεγαλύτερης διάρκειας και μειωμένης 
περιβαλλοντικής επίδρασης γίνεται ολοένα και με-
γαλύτερη, η εταιρεία επενδύει στην αναζήτηση λύ-
σεων που να μπορούν να ικανοποιούν τις εκάστοτε 
πελατειακές της ανάγκες με τη μικρότερη δυνατή 
περιβαλλοντική επιβάρυνση. Στην κατεύθυνση αυτή, 
ο ρόλος των βασικών συνεργατών και προμηθευ-
τών είναι καταλυτικός αφού αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Αποτέλεσμα της 
πολιτικής αυτής είναι να παράγεται / κατασκευά-
ζεται στην Ελλάδα, μια μεγάλη ποικιλία εξειδικευ-
μένων υλικών και προϊόντων που εξυπηρετούν τις 
ανάγκες όλων των Τομέων Επιχειρηματικής Δρα-
στηριότητας της εταιρείας.

Κυριότερος κίνδυνος και τακτικές αντιμετώπι-
σης:

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αποδέχεται ότι η εφοδιαστική της 
αλυσίδα επηρεάζει την εκπλήρωση των στόχων της 
που αφορούν στη Βιώσιμη Ανάπτυξή. Στην κατεύ-
θυνση αυτή αναγνωρίζει τον ακόλουθο κίνδυνο:

                Κυριότερος Κίνδυνος                Τακτικές αντιμετώπισης

• Η εφαρμογή μη υπεύθυνων πρακτικών (επιχειρηματικών, 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών) εκ μέρους των βασικών 
προμηθευτών και των συνεργατών της, που μπορεί να έχουν 
σαν αντίκτυπο τη γενικότερη καθυστέρηση της εκτέλεσης των 
αναληφθέντων έργων αλλά και της  διαδικασίας παραγωγής 
προϊόντων, με αποτέλεσμα την επιβολή ποινικών ρητρών λόγω 
αθέτησης συμβατικών όρων.

• Στον Τομέα Μεταλλουργίας κατά την επιλογή των προμηθευτών, εφαρ-
μόζονται αξιοκρατικές διαδικασίες, με συγκεκριμένα κριτήρια που αφο-
ρούν εκτός από τις προϋποθέσεις για θέματα ποιότητας, συμμόρφωσης 
με τεχνικές προδιαγραφές, αξιοπιστίας, ανταγωνιστικότητας   και εντοπι-
ότητας, την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και την περιβαλλοντική 
υπευθυνότητα. Επιπροσθέτως ο Κώδικας Δεοντολογίας της εταιρείας 
έχει αρχίσει σταδιακά από το 2017 να αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη 
σύναψη εμπορικής συνεργασίας με νέους προμηθευτές και εργολάβους.

• Στις χώρες που δραστηριοποιείται η εταιρεία μέσω του Τομέα Ολοκλη-
ρωμένων Έργων και Υποδομών, υφίσταται στενή συνεργάζεται με τις αρ-
μόδιες Αρχές για την εφαρμογή του  κανονιστικού πλαισίου. Σχετικά με 
τη διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων η εταιρεία κοινοποιεί στους 
υπεργολάβους ειδικό Περιβαλλοντικό Σχέδιο του εκάστοτε έργου προς 
υλοποίηση, το οποίο, σύμφωνα με την σύμβαση υποχρεούνται να εφαρ-
μόσουν με σκοπό να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από 
την δραστηριότητα τους. Αντίστοιχα η διαχείριση των θεμάτων Υγείας και 
ασφάλειας διέπεται από μία σειρά ενεργειών που έχουν καθήκον να υλο-
ποιούν, για τη σωστή εφαρμογή του συστήματος της Υγείας & Ασφάλειας 
των εργαζομένων και την λήψη των καταλλήλων μέτρων. Παράλληλα, στις 
συμβάσεις που υπογράφονται με τους εργολάβους και τους προμηθευτές 
υπάρχει ρητή διάταξη αναφορικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας για τη δια-
σφάλιση της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αποφυγής 
συνθηκών διαφθοράς και δωροδοκίας.
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Διαχείριση
Η ανάπτυξη και διατήρηση αποτελεσματικών και αποδοτικών σχέσε-
ων με τους προμηθευτές και συνεργάτες αποτελεί δέσμευση για την 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στην οποία η εταιρεία έχει  επενδύσει, επενδύει και 
θα συνεχίσει να επενδύει σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ αναπτύσσει μακροπρόθεσμες συνεργασίες με έναν 
αριθμό προμηθευτών, ενώ άλλοι διαχειρίζονται με πιο βραχυπρόθε-
σμο ενδιαφέρον βασισμένο στον ανταγωνισμό της αγοράς.  Ανάλογα 
με το αντικείμενο και το είδος της απαιτούμενης προμήθειας, προ-
τεραιότητα δίνεται σε τοπικούς προμηθευτές σύμφωνα με την οικο-
νομική, ποιοτική και χρονική φερεγγυότητά τους, το κόστος των πα-
ρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών τους, καθώς και με γνώμονα την 
ικανότητά τους να διασφαλίζουν την απαιτούμενη ποιότητα αλλά και 
την κάλυψη των αναγκών της προμήθειας βάσει των καθορισμένων 
προδιαγραφών οι οποίες τίθενται από τους Τομείς Επιχειρηματικής 
Δραστηριότητας της εταιρείας.

Επιπροσθέτως, ο «Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών και Συνερ-
γατών» της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ,  περιλαμβάνει την περιγραφή των ελά-

χιστων προϋποθέσεων/προσδοκιών της εταιρείας 
από την αλυσίδα εφοδιασμού της, σε θέματα που 
άπτονται της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Οι 
ενότητες του συγκεκριμένου κώδικα καλύπτουν 
Περιβαλλοντικά και Κοινωνικά θέματα καθώς και 
ζητήματα διακυβέρνησης.

Βασικός στόχος της εταιρείας, μέχρι το 2025, είναι 
η συμπερίληψη απαιτήσεων σχετικών με τη βιώσι-
μη ανάπτυξη στη διαδικασία επιλογής των βασικών 
προμηθευτών καθώς και η δέσμευση τους στις κα-
λές και υπεύθυνες πρακτικές, γεγονός που θα απο-
φέρει αμφίδρομα οφέλη. 

Μη χρηματοοικονομικός δείκτης επίδοσης

Ακολουθεί ο σχετικός Μη χρηματοοικονομικός δεί-
κτης επίδοσης που βασίζεται στην Παγκόσμια Πρω-
τοβουλία Υποβολής Εκθέσεων GRI Standards.

Δείκτης Αλυσίδας Εφοδιασμού 2017 2018 

Αριθμός βασικών προμηθευτών που αξιολογήθηκαν για σημαντικές περιβαλλοντικές & 
κοινωνικές επιδράσεις. 5 146

Αποτελέσματα πολιτικής

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, το 2018, προχώρησε στην 1η επίσημη αυτοαξιο-
λόγηση των βασικών της προμηθευτών, όπως ορίστηκαν από κάθε 
Τομέα Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, μέσω δομημένου ερωτη-
ματολόγιου. Ο σκοπός της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας ήταν διτ-
τός: 1) να διερευνηθεί το αν οι βασικοί προμηθευτές της εταιρείας 
διαθέτουν διαδικασία αναγνώρισης και διαχείρισης των σημαντικών 
υφιστάμενων και πιθανών αρνητικών επιδράσεων (περιβαλλοντικών 
και κοινωνικών) από τη δραστηριότητα τους και 2) η βασική κατα-
γραφή των επιδράσεων αυτών ώστε να επιτρέψει στην εταιρεία να 
τις αξιολογήσει και να σχεδιάσει τυχόν διορθωτικές ενέργειες στο 
πλαίσιο του στόχου που έχει θέσει για την ανάπτυξη μιας υπεύθυνης 
εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Στην πρώτη αυτή προσπάθεια προσέγγισης των βασικών προμηθευ-
τών της εταιρείας σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, ανταποκρίθηκε 
συνολικά το 53% (146 βασικοί προμηθευτές).  Σύμφωνα με τα ευρή-
ματα της έρευνας: 

• 7 στους 10 δήλωσαν ότι διαθέτουν διαδικασία αναγνώρισης και 
διαχείρισης περιβαλλοντικών & εργασιακών/κοινωνικών επιδράσεων.   

•Επίσης, 7 στους 10 ανέφεραν πρακτικές τις οποίες εφαρμόζουν για 
τον περιορισμό τόσο των περιβαλλοντικών όσο και των εργασιακών/
κοινωνικών επιδράσεων από τη δραστηριότητα τους.

• Σχεδόν 4 στους 10 διαθέτουν πιστοποιημένα συστήματα περι-
βαλλοντικής διαχείρισης και Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία (ISO 
14001 & OHSAS 18001).  

• Συνολικά φαίνεται να υπάρχει απόκλιση στη συσχέτιση ύπαρξης 
μεταξύ της διαδικασίας αναγνώρισης των επιδράσεων/κινδύνων 
(περιβαλλοντικών και εργασιακών & κοινωνικών) και των πιστοποι-
ημένων συστημάτων είτε Περιβαλλοντικής διαχείρισης είτε Υγείας & 
Ασφάλειας στην εργασία. Η απόκλιση αυτή είναι περισσότερο έντονη 
στους εγχώριους προμηθευτές και αποδίδεται κυρίως τόσο στο μι-
κρό μέγεθος των επιχειρήσεων (έλλειψη ενημέρωσης, υποστήριξης 
δυσκολία να ανταπεξέλθουν στο σχετικό κόστος), όσο και στην απαλ-
λαγή ή τη συμμόρφωση τους με τη νομοθεσία, πρακτική που, όπως 
δηλώνουν, καλύπτει γενικά τη συγκεκριμένη “ανάγκη”.

• Ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ των προμηθευτών 
που δήλωσαν ότι έχουν διαδικασία αναγνώρισης 
επιδράσεων/κινδύνων και της αναφοράς σχετικών 
πρακτικών που εφαρμόζουν για την πρόληψή ή την 
αντιμετώπισή τους, είναι πολύ ψηλή φτάνοντας στο 
97%. Σχετικά με τις πρακτικές που δηλώθηκαν, σε 
σημαντικό ποσοστό αναφέρεται η συμμόρφωση με 
την νομοθεσία, ειδικότερα στα εργασιακά θέματα, 
ενώ περιορισμένη είναι η αναφορά πιο εξειδικευμέ-
νων πρωτοβουλιών. 

• Επίσης, υπάρχει κοινή τοποθέτηση (τόσο από 
τους εγχώριους όσο και από τους προμηθευτές 
του εξωτερικού) σχετικά με τα θέματα που ανα-
γνωρίζουν ως περιοχές με δυνητικές αρνητικές 
επιδράσεις. Αναφορικά με τις πιο σημαντικές δυ-
νητικές περιβαλλοντικές επιδράσεις οι προμηθευ-
τές ανέφεραν: τη διαχείριση των αποβλήτων, την 
κατανάλωση ενέργειας, τη ρύπανση του φυσικού 
περιβάλλοντος, τις εκπομπές αέριων ρύπων και 
την κατανάλωση νερού. Αντίστοιχα η Υγεία και 
Ασφάλεια στην εργασία, η δίκαιη μεταχείριση, οι 
αμοιβές – άδειες – υπερωρίες των εργαζομένων, 
η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων και τα 
θέματα διαφθοράς και δωροδοκίας αποτελούν τις 
πιο αναγνωρισμένες εργασιακές και κοινωνικές 
επιδράσεις.

Τέλος η Εταιρεία, μετά τη μελέτη των αποτελε-
σμάτων αλλά και των πρακτικών που δήλωσαν 
ότι εφαρμόζουν οι προμηθευτές, προχώρησε στο 
σχεδιασμό συγκεκριμένων ενεργειών βελτίωσης 
(υλοποίηση β’ κύκλου αυτοαξιολόγησης με προ-
μηθευτές που δεν ανταποκρίθηκαν, εκπαιδευτικές 
ημερίδες, αποστολή προτρεπτικών επιστολών κ.α.) 
οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία έγκρισης προ-
κειμένου να υλοποιηθούν σταδιακά από το 2019.  
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VIII. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

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

ΟΝΟΜΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ, 
ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ

ΧΩΡΑ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

 1 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Ελλάδα Μητρική

 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. Ελλάδα 99,98% Ολική Ενοποίηση

 3 RODAX ROMANIA SRL Ρουμανία 100,00% Ολική Ενοποίηση

 4 ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. Ελλάδα 83,50% Ολική Ενοποίηση

 5 DROSCO HOLDINGS LIMITED Κύπρος 83,50% Ολική Ενοποίηση

 6 BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS TKT A.E Ελλάδα 62,63% Ολική Ενοποίηση

 7 ΜΕΤΚΑ BRAZI SRL Ρουμανία 100,00% Ολική Ενοποίηση

 8 POWER PROJECTS Τουρκία 100,00% Ολική Ενοποίηση

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

 10 ΔΕΣΦΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

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

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

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

 14 STANMED TRADING LTD Κύπρος 100,00% Ολική Ενοποίηση

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

 16 RDA TRADING Νήσοι Guernsey 100,00% Ολική Ενοποίηση

 17 MYTILINEOS BELGRADE D.O.O. Σερβία 100,00% Ολική Ενοποίηση

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

 19 MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. Λουξεμβούργο 100,00% Ολική Ενοποίηση

 20 MYTILINEOS INTERNATIONAL COMPANY AG "MIT Co" Ελβετία 100,00% Ολική Ενοποίηση

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

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

 23 ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 24 ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 25 ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 26 ΥΔΡΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 27 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε.(ΕΝ.ΔΥ.Α.Ε.) Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 28 ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

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

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

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

 45 PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (πρώην ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.) Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 46 ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (πρώην ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.) Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

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

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

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

 50 ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
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ΟΝΟΜΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ, 
ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ

ΧΩΡΑ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

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

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

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

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

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

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

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

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

 59 Κ/Ξ  ΜΕΤΚΑ  – ΤΕΡΝΑ Ελλάδα 10,00% Καθαρή Θέση

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

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

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

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

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

 65 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  Β.Ε.Α.Ε. (πρώην ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

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

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

 68 METKA RENEWABLES LIMITED Κύπρος 100,00% Ολική Ενοποίηση

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

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

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

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

 73 RIVERA DEL RIO Παναμάς 50,00% Ολική Ενοποίηση

 74 METKA-EGN LTD Κύπρος 50,10% Ολική Ενοποίηση

 75 METKA-EGN LTD Αγγλία 50,10% Ολική Ενοποίηση

 76 METKA-EGN SpA Χιλή 50,10% Ολική Ενοποίηση

 77 METKA-EGN USA LLC Πουέρτο Ρίκο 50,10% Ολική Ενοποίηση

 78 ΜΕΤΚΑ EGN KZ LLP Καζακστάν 50,10% Ολική Ενοποίηση

 79 ΜΕΤΚΑ EGN MEXICO S. DE.R.L. C.V Μεξικό 50,10% Ολική Ενοποίηση

 80 METKA-EGN UGANDA SMC LTD Ουγκάντα 50,10% Ολική Ενοποίηση

 81 METKA-EGN JAPAN LTD Ιαπωνία 50,10% Ολική Ενοποίηση

 82 METKA POWER WEST AFRICA LIMITED Νιγηρία 100,00% Ολική Ενοποίηση

 83 METKA INTERNATIONAL LTD Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 84 METKA POWER INVESTMENTS                                        Κύπρος 100,00% Ολική Ενοποίηση

 85 METKA IPS LTD Ντουμπάι 50,00% Καθαρή Θέση

 86 INTERNATIONAL POWER SUPPLY AD Βουλγαρία 10,00% Καθαρή Θέση

 87 AURORA VENTURES Νήσοι Μάρσαλ 100,00% Ολική Ενοποίηση

 88 PLEASURE FINANCE COMPANY Νήσοι Μάρσαλ 100,00% Ολική Ενοποίηση

 89 CHARM SHIPTRADE CORP. Νήσοι Μάρσαλ 100,00% Ολική Ενοποίηση

 90 EXPEDITION ENTREPRISES LTD Νήσοι Μάρσαλ 100,00% Ολική Ενοποίηση

 91 SEALAND MARINE CORP. Νήσοι Μάρσαλ 100,00% Ολική Ενοποίηση

 92 UNIQUE SHIPTRADE S.A. Νήσοι Μάρσαλ 100,00% Ολική Ενοποίηση

 93 MELODIA VENTURES S.A. Νήσοι Μάρσαλ 100,00% Ολική Ενοποίηση

 94 NAVARA MARITIME INC Νήσοι Μάρσαλ 100,00% Ολική Ενοποίηση

 95 STALLENT NAVIGATION LTD Νήσοι Μάρσαλ 100,00% Ολική Ενοποίηση

 96 MIMOSA MARINE CO Νήσοι Μάρσαλ 100,00% Ολική Ενοποίηση

 97 INSIGHT MARITIME LIMITED Νήσοι Μάρσαλ 100,00% Ολική Ενοποίηση

 98 PICADO MARINE INC Νήσοι Μάρσαλ 100,00% Ολική Ενοποίηση

 99 DOMENICO MARINE CORP Νήσοι Μάρσαλ 100,00% Ολική Ενοποίηση

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

 101 MTRH Developmnet GmbH Αυστρία 100,00% Ολική Ενοποίηση

 102 Energy Ava Yarz LLC Ιράν 100,00% Ολική Ενοποίηση

 103 MTH Services Stock Αυστρία 100,00% Ολική Ενοποίηση
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Οι αλλαγές στην δομή του Ομίλου παρουσιάζονται αναλυτικά στην σημείωση 1.3  της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Οι εμπορικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στη διάρκεια της χρήσης 2018, έχουν πραγ-
ματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. Ο Όμιλος δεν συμμετείχε σε καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσης ή περιεχομένου η 
οποία να είναι ουσιώδης για τον Όμιλο, ή τις εταιρείες και τα άτομα που συνδέονται στενά με αυτόν, και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε 
τέτοιου είδους συναλλαγές στο μέλλον. Καμία από τις συναλλαγές δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες.

Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι διεταιρικές πωλήσεις και οι λοιπές διεταιρικές συναλλαγές, μεταξύ της Εταιρείας, των θυγα-
τρικών της και μελών της διοίκησης, κατά την τρέχουσα χρήση καθώς και τα διεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την 
31.12.2018 και 31.12.2017.

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

ΟΝΟΜΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ, 
ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ

ΧΩΡΑ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

 104 METKA EGN SARDINIA SRL Σαρδηνία 50,10% Ολική Ενοποίηση

 105 METKA EGN FRANCE SRL Γαλλία 50,10% Ολική Ενοποίηση

 106 METKA EGN SPAIN SLU Ισπανία 50,10% Ολική Ενοποίηση

 107 METKA EGN KOREA LTD Κορέα 50,10% Ολική Ενοποίηση

 108 METKA EGN GENERAL CONTRACTORS LTD Αγγλία 50,10% Ολική Ενοποίηση

 109 METKA EGN AUSTRALIA PTY LTD Αυστραλία 50,10% Ολική Ενοποίηση

 110 METKA EGN SINGAPORE PTE LTD Σινγκαπούρη 50,10% Ολική Ενοποίηση

 111 VIGA RENOVABLES SP1 SL Ισπανία 50,10% Ολική Ενοποίηση

 112 VIGA RENOVABLES SP2 SL Ισπανία 50,10% Ολική Ενοποίηση

 113 METKA EGN AUSTRALIA PTY HOLDINGS LTD Αυστραλία 50,10% Ολική Ενοποίηση

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Βραχυπρόθεσμες παροχές

- Μισθοί Διευθ. Στελεχών και Αμοιβές Δ.Σ.  11.832  16.372  9.714  14.582 

- Κόστος κοινωνικής ασφάλισης  683  719  161  373 

- Λοιπές αποζημιώσεις  45  57  -  - 

 12.560  17.148  9.874  14.954 

Παροχές μετά τη λήξη της εργασίας, σχετικές με:

- Προγράμματα καθορισμένων εισφορών  9  9  -  - 

Σύνολο  12.569  17.157  9.874  14.954 
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ΟΜΙΛΟΣ 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - 
Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2018

Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL) -  67 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. -  2 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. -  584 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε. -  20 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. -  104.766 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων POWER PROJECT -  6.828 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε. -  30 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. -  44 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε. -  25 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. -  10 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ -  3 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε. -  9 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων METKA-EGN Ltd Αγγλίας -  145 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΕΛΙΑ Α.Ε  354  354 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων ΤΑΤΟΙ CLUB  355  355 

Αγορές Εμπορευμάτων ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. -  16.697 

Αγορές Εμπορευμάτων PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε -  151 

Αγορές Εμπορευμάτων Μ και Μ Ανώνυμη Εταιρεία Φυσικού Αερίου -  12.771 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. -  4 

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

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

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

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

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. -  17 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε. -  279 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΜΟΒΑΛ Α.Β.Ε.Ε -  16 

Πωλήσεις Υπηρεσιών PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε -  5 

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

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΧΟΡΤΕΡΟΥ A.E. Α.Π.Ε. -  3 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ A.E. Α.Π.Ε. -  3 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ A.E. Α.Π.Ε. -  3 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ A.E. Α.Π.Ε. -  3 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ A.E. Α.Π.Ε. -  3 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΛΟΓΓΑΡΙΑ A.E. Α.Π.Ε. -  3 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. -  1.048 

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

Πωλήσεις Υπηρεσιών PROTERGIA ENERGY A.E. -  5 

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

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. -  3 

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

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. -  3 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΓΟΣΤΥΛΙΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. -  3 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ -  3 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. -  16 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε. -  51 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. -  3 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε. -  3 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε. -  3 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε. -  3 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ Α.Ε. -  3 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε. -  3 

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:
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ΟΜΙΛΟΣ 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - 
Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2018

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. -  3 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε. -  3 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. -  107 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε. -  156 

Πωλήσεις Υπηρεσιών SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. -  56 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Α.Π.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ -  16 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε.(ΕΝ.ΔΥ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.) -  3 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. -  3 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΥΔΡΙΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ -  3 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ -  8 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. -  3 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε. -  129 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ Α.Ε. -  15 

Πωλήσεις Υπηρεσιών Μ και Μ Ανώνυμη Εταιρεία Φυσικού Αερίου -  3 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΔΕΣΦΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -  3 

Πωλήσεις Υπηρεσιών MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. -  5.136 

Πωλήσεις Υπηρεσιών SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. -  14 

Πωλήσεις Υπηρεσιών Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ -  55 

Πωλήσεις Υπηρεσιών METKA POWER WEST AFRICA LIMITED -  14 

Πωλήσεις Υπηρεσιών ΕΛΙΑ Α.Ε  14.346  14.346 

Λοιπές Πωλήσεις Osmanthus Holdings Co.  10.123 -

Αγορές Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL) -  823 

Αγορές Υπηρεσιών ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. -  2.853 

Αγορές Υπηρεσιών STANMED TRADING LTD -  92 

Αγορές Υπηρεσιών ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. -  21 

Αγορές Υπηρεσιών ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε. -  3 

Αγορές Υπηρεσιών ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. -  21 

Αγορές Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε. -  5 

Αγορές Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. -  7 

Αγορές Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε. -  2 

Αγορές Υπηρεσιών ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε. -  4 

Αγορές Υπηρεσιών Μ και Μ Ανώνυμη Εταιρεία Φυσικού Αερίου -  238 

Αγορές Υπηρεσιών MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. -  8 

Αγορές Υπηρεσιών ΕΛΙΑ Α.Ε  4.477  4.186 

Αγορές Υπηρεσιών ΤΑΤΟΙ CLUB  230  127 

Αγορές Υπηρεσιών M-MARITIME Corporation  7.328  7.328 
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ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - 
Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2018

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL)  -  6 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.  -  682 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα STANMED TRADING LTD  -  272 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ Α.Ε. Α.Π.Ε.  -  4 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ Α.Ε. Α.Π.Ε.  -  4 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.  -  10 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.  -  6 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα METKA BRAZI SRL  -  353 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.  -  110 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε.  -  330 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΜΟΒΑΛ Α.Β.Ε.Ε  -  16.311 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε  -  361 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  -  50 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΧΟΡΤΕΡΟΥ A.E. Α.Π.Ε.  -  4 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ A.E. Α.Π.Ε.  -  4 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ A.E. Α.Π.Ε.  -  4 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ A.E. Α.Π.Ε.  -  4 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ A.E. Α.Π.Ε.  -  4 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΛΟΓΓΑΡΙΑ A.E. Α.Π.Ε.  -  4 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E.  -  14.122 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ Β.Ε.Α.Ε.  -  570 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα PROTERGIA ENERGY A.E.  -  6 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΑΝΕΜΟΡΟΗ Α.Ε.  Α.Π.Ε  -  4 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. Α.Π.Ε.  -  4 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΚΕΡΑΣΟΥΔΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.  -  4 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε.  -  4 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα POWER PROJECT  -  5.031 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΓΟΣΤΥΛΙΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.  -  4 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  -  56 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  -  23.533 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε.  -  196 
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ΟΜΙΛΟΣ 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - 
Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2018

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. -  4 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.  -  4 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε.  -  4 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε.  -  13 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟΜΠΙ Α.Ε.  -  5 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε.  -  4 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.  -  4 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε.  -  4 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε.  -  180 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε.  -  2.715 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.  -  20.481 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Α.Π.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ  -  1.535 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε.(ΕΝ.ΔΥ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.)  -  4 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.  -  4 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΥΔΡΙΑ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ  -  4 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ  -  9 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε.  -  4 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα GREEN ENERGY A.E -  182 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε. -  430 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ Α.Ε.  -  57 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα Μ και Μ Ανώνυμη Εταιρεία Φυσικού Αερίου -  6 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΔΕΣΦΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -  34 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.  -  122.462 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα Mytilineos International Trading Company AG (MIT Co)  -  204 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.  -  16 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα Αγ. Νικόλαος ΙΚΕ  -  3 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα METKA-EGN Ltd Κύπρου  -  541 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα METKA-EGN Ltd Αγγλίας  -  805 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα METKA-EGN USA LLC  -  344 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα METKA POWER WEST AFRICA LIMITED  -  828 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα METKA RENEWABLE LTD CYPRUS  -  3.127 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΕΛΙΑ Α.Ε  3.861  3.811 
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ΟΜΙΛΟΣ 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - 
Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2018

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα ΤΑΤΟΙ CLUB  112  106 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα M-MARITIME Corporation  917  917 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα SPLENDOR MARINE S.A.  12.923 -

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα THAYER MARITIME LTD  24.541 -

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα VACENTY SHIPTRADE Co  15.358 -

Υπόλοιπα απαιτήσεων από 
συνδεδεμένα VERA SHIPTRADE Co  3.762 -

Υπόλοιπα υποχρεώσεων 
προς συνδεδεμένα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL)  -  525 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων 
προς συνδεδεμένα ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.  -  2.278 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων 
προς συνδεδεμένα MYTILINEOS FINANCE S.A.  -  13.865 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων 
προς συνδεδεμένα STANMED TRADING LTD  -  35 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων 
προς συνδεδεμένα RDA TRADING  -  3 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων 
προς συνδεδεμένα METKA BRAZI SRL  -  18 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων 
προς συνδεδεμένα ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. -  791 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων 
προς συνδεδεμένα ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε.  -  4 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων 
προς συνδεδεμένα PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε -  268 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων 
προς συνδεδεμένα ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E.  -  29 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων 
προς συνδεδεμένα POWER PROJECT  -  137 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων 
προς συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε.  -  6 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων 
προς συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε.  -  9 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων 
προς συνδεδεμένα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε.  -  2 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων 
προς συνδεδεμένα ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Α.Π.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ  -  300 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων 
προς συνδεδεμένα ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε.  -  5 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων 
προς συνδεδεμένα Μ και Μ Ανώνυμη Εταιρεία Φυσικού Αερίου  -  506 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων 
προς συνδεδεμένα MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A.  -  500 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων 
προς συνδεδεμένα METKA-EGN Ltd Κύπρου  -  1 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων 
προς συνδεδεμένα ΕΛΙΑ Α.Ε  102  98 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων 
προς συνδεδεμένα M-MARITIME Corporation  31  31 
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ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η Διοίκηση σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού € 0,3600 / μετοχή, ενώ στη συγκριτική 
χρήση προτάθηκε η διανομή μερίσματος μικτού ποσού € 0,3200 / μετοχή . Η 
προτινόμενη διανομή τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των Μετόχων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

• Την 07.01.2019 η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης 
για την κατασκευή του Εμπορευματικού Κέντρου Θριασίου, αρχικού συμβατικού 
ποσού €109 εκατ. Η σύμβαση συνάφθηκε με την ένωση των εταιρειών ΕΤΒΑ 
ΒΙΠΕ-Goldair (ΘΕΚ Α.Ε.), που αποτελεί τον Παραχωρησιούχο του Έργου, με δι-
άρκεια παραχώρησης 60 ετών. Το Έργο αφορά στην Μελέτη και Κατασκευή του 
πρώτου Logistics Park στην Ελλάδα, που περιλαμβάνει την ανάπτυξη αποθηκών 
καθώς και υποστηρικτικών κτηρίων συνολικής επιφάνειας 235.000 m2 εντός οι-
κοπέδου επιφάνειας 588 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας ΓΑΙΑΟΣΕ. Παράλληλα με τις 
κατασκευές των κτηριακών εγκαταστάσεων, θα κατασκευαστεί οδικό και σιδη-
ροδρομικό δίκτυο εντός του πάρκου, με σκοπό την δυνατότητα ανεφοδιασμού 
των αποθηκών, με συνδυασμό μεταφορικών μέσων, μία δυνατότητα μοναδική 
για τα ελληνικά δεδομένα. Η πρώτη φάση του Έργου αναμένεται να ολοκληρω-
θεί εντός 24 μηνών από την έναρξη ισχύος της σύμβασης παραχώρησης, που 
τοποθετείται εντός του επόμενου τριμήνου.

• Την 16.01.2019 η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της από-
κτησης του συνόλου των μετοχών (50%) που κατέιχε η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) 
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στην εταιρεία M ΚΑΙ Μ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. Την 
08.03.2019 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής 
με την οποία εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1&10 του καταστατικού 
της Μ ΚΑΙ Μ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. Η επωνυμία της εταιρείας μετά τις τρο-
ποποιήσεις είναι «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «M-NG TRADING».   

• Την 21.02.2019 η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ανακοίνωσε τη συμφωνία για την εξα-
γορά ποσοστού 60% της εταιρείας ZEOLOGIC Α.Β.Ε.Ε (“ZEOLOGIC”) με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη, η οποία παρέχει καινοτόμες λύσεις στον τομέα επεξεργασίας 
υγρών και στερεών αποβλήτων. Η ZEOLOGIC αποτελεί μια νεοφυή ελληνική 
επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε το 2014 με στόχο την εκμετάλλευση της διεθνούς 
κατοχυρωμένης τεχνολογίας με βάση την γεωχημική διεργασία (Geochemical 
Active Clay Sedimentation - GACS) για την επεξεργασία υγρών και στερεών 
αποβλήτων. H ZEOLOGIC επεξεργάζεται σε δικές της εγκαταστάσεις και προ-
μηθεύει τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων τις οποίες εγκαθιστά, με τα απα-
ραίτητα χημικά αναλώσιμα για την μακροχρόνια λειτουργία τους. Η στρατηγική 
της συνεργασία με την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ θα επιτρέψει στη ZEOLOGIC να διεισδύ-
σει σε νέες αγορές, σε διεθνές επίπεδο, αλλά και να αναπτύξει τις καινοτόμες 
τεχνολογίες της σε νέες εφαρμογές. Ταυτόχρονα, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και ειδικότε-
ρα ο Τομέας Έργων EPC και Υποδομών μπορούν να επεκτείνουν περαιτέρω την 
δραστηριότητά τους στον τομέα των Περιβαλλοντικών Έργων και της κυκλικής 
οικονομίας.

Ευάγγελος Μυτιληναίος

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





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

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

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν τριάντα οκτώ εκατομ-
μύρια εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι έξι ευρώ και δεκαεπτά 
λεπτά του ευρώ (€138.604.426,17) διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα δύο εκατομ-
μύρια οκτακόσιες ενενήντα μία χιλιάδες εκατόν εξήντα μία (142.891.161) άυλες 
κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα επτά λε-
πτών του ευρώ (€0,97) έκαστη. 

Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην 
Αγορά Αξιών (Κλάδος «Πρώτες Ύλες») του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας που πηγάζουν από τη μετοχή της, 
ισοδυναμεί με το ποσοστό  συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο μετοχικό κε-
φάλαιο. Κάθε μετοχή παρέχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος και το 
Καταστατικό της, και ειδικότερα:

• Το δικαίωμα επί του μερίσματος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση 
κέρδη της Εταιρείας. Ποσοστό 35% των καθαρών κερδών μετ’ αφαίρεση μό-
νον του τακτικού αποθεματικού διανέμεται  στους μετόχους ως πρώτο μέρισμα, 
ενώ η χορήγηση πρόσθετου μερίσματος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση 
σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της. Μέρισμα δικαιούται κάθε μέτοχος, 
ο οποίος αναφέρεται στο τηρούμενο για λογαριασμό της Εταιρείας μητρώο με-
τόχων από την «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» κατά την ημερομηνία προσδιο-
ρισμού δικαιούχων μερίσματος. Ο τρόπος, ο χρόνος και ο τόπος καταβολής 
ανακοινώνεται από την Εταιρεία μέσω των μέσων ενημέρωσης που προβλέπο-
νται στο ν.3556/2007 και τις οικείες αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
Το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό 
περιέρχεται στο Δημόσιο μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από το τέλος του 
έτους, κατά το οποίο ενέκρινε τη διανομή του η Γενική Συνέλευση.

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

• Το δικαίωμα προτίμησης ανάλογα με τη συμμετοχή τους στο υφιστάμενο κε-
φάλαιο σε κάθε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου (συμπεριλαμβα-
νομένων και αυξήσεων σε είδος) ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής 
τους σε μετοχές ή με μετρητά και την ανάληψη νέων μετοχών, συμπεριλαμβα-
νομένων και αυξήσεων σε είδος ή έκδοσης ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής 
σε μετοχές.

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

• Το δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα 
εξής επιμέρους δικαιώματα: παράστασης αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, 
ψήφου, συμμετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων σε θέματα της ημε-
ρήσιας διάταξης, καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώματά 
της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 33 
του Καταστατικού της. Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην 
ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν.

II. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας

Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος και δεν 
υφίστανται εκ του Καταστατικού της περιορισμοί στη μεταβίβασή τους.

III. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες
συμμετοχές κατά την έννοια των
άρθρων 9 έως 11 του ν. 3556/2007. 

Την 31.12.2018 οι κατωτέρω μέτοχοι κατείχαν πο-
σοστό μεγαλύτερο του 5% του συνόλου των δικαιω-
μάτων ψήφου της Εταιρείας:

Ο κ. Ιωάννης Μυτιληναίος του Γεωργίου κατείχε 
έμμεσα, διαμέσου των ελεγχόμενων από τον ίδιο 
εταιρειών «FREZIA LTD» και «NIOVAL LTD» (αλυ-
σίδα ελεγχόμενων εταιρειών), 19.201.219 κοινές 
ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως της 
Εταιρείας και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι 
ποσοστό 13,44% των δικαιωμάτων ψήφου της Εται-
ρείας.

Ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος του Γεωργίου κατεί-
χε έμμεσα, διαμέσου των ελεγχόμενων από τον 
ίδιο εταιρειών «KILTEO LTD» και «ROCALDO LTD» 
(αλυσίδα ελεγχόμενων εταιρειών), 18.718.330 κοι-
νές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές εκδόσεως 
της Εταιρείας και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, 
ήτοι ποσοστό 13,10% των δικαιωμάτων ψήφου της 
Εταιρείας.

Την ημερομηνία δημοσίευσης 28/3/2019, οι μέτοχοι 
οι οποίοι κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% 
του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας 
είναι οι ίδιοι ανωτέρω.

IV. Μετοχές παρέχουσες ειδικά
δικαιώματα ελέγχου

Δεν υφίστανται μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας 
που να παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δι-
καιώματα ελέγχου.

V. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου

Δεν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας 
περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου.

VI. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας 

Δεν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συμφω-
νιών μεταξύ των μετόχων της, οι οποίες συνεπά-
γονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών 
τους εκδόσεως της Εταιρείας ή στην άσκηση των 
δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετο-
χές τους εκδόσεως της Εταιρείας. 



57

Ε
π

εξ
ηγ

ημ
α

τι
κή

  Έ
κθ

εσ
η

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

Δεν υφίστανται σημαντικές συμφωνίες της Εται-
ρείας, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται 
ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της 
Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης. 

Υφίστανται όμως δανειακές και άλλες συμβάσεις, 
οι οποίες προβλέπουν, ως είθισται σε ανάλογες 
συμβάσεις, σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο 
της Εταιρείας, δικαίωμα των δανειστριών τραπεζών 
ή των ομολογιούχων δανειστών ή των αντισυμβαλ-
λομένων της Εταιρείας, να ζητήσουν, υπό προϋπο-
θέσεις, την άμεση αποπληρωμή των δανείων/ομο-
λογιών ή τη λύση των σχετικών συμβάσεων, χωρίς 
όμως το εν λόγω δικαίωμα να παρέχεται ειδικά σε 
περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κα-
τόπιν δημόσιας πρότασης. 

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

Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ή με το προσωπικό 
της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζη-
μίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυ-
σης χωρίς βάσιμο λόγο ή τερματισμού της θητείας 
ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δημόσιας πρότα-
σης. Υφίσταται ωστόσο σύμβαση παροχής υπηρε-
σιών μεταξύ της Εταιρείας και του νυν προέδρου 
και διευθύνοντος συμβούλου, οι όροι της οποίας, 
όπως εγκρίθηκαν από την τακτική γενική συνέλευ-
ση των μετόχων της 07ης Ιουνίου 2018, προβλέ-
πουν μεταξύ άλλων δυνατότητα καταγγελίας της 
σύμβασης με αποζημίωση σε περίπτωση αλλαγής 
στον έλεγχο της Εταιρείας (και κατόπιν δημόσιας 
πρότασης). 

Ευάγγελος Μυτιληναίος

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

VII. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών 
Διοικητικού Συμβουλίου και τροποποίησης
καταστατικού

Το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 22), στο πλαίσιο των δυνατο-
τήτων που παρέχονται από τον κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει 
σήμερα, προβλέπει για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής:

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκλέγει μέλη αυτού σε αντικα-
τάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότη-
τά τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με 
την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι 
εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη 
Γενική Συνέλευση. Η ανωτέρω εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο 
γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον 
τρία (3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντι-
καθίσταται. Η απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα 
του άρθρου 7β του ν. 2190/20 και ανακοινώνεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί 
να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί 
σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. 

2. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρό-
πο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβου-
λίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και 
την εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των 
ελλειπόντων μελών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με 
την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών υπερβαίνει το ήμισυ των με-
λών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. 
Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα 
των τριών (3). 

3. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύ-
γκληση γενικής συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας για την τρο-
ποποίηση των διατάξεών του Καταστατικού της δεν διαφοροποιού-
νται από τα προβλεπόμενα στον κ.ν. 2190/1920. 

VIIΙ. Αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου α) για 
την έκδοση νέων και β) για την αγορά ιδίων μετοχών 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Καταστατικού 
της Εταιρείας σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 
στοιχ. β) και γ) του Κ.Ν. 2190/1920, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εται-
ρείας έχει το δικαίωμα, κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συ-
νέλευσης, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με την έκ-
δοση νέων μετοχών, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία 
τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του. Στην 
περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το 
ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία 
που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία από 
τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου 
μπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστη-
μα που δεν υπερβαίνει την πενταετία για κάθε ανανέωση.
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(THE UK CORPORATE GOVERNANCE CODE – 
2018), https://www.mytilineos.gr/el-gr/corporate-
governance-code/presentation, που βρίσκεται 
αναρτημένος στον ισότοπο της Εταιρείας. Βασισμέ-
νη στα υψηλότερα πρότυπα επιχειρηματικότητας η 
Εταιρεία επιδιώκει την ενίσχυση του διαλόγου με 
τους επενδυτές της με απώτερο σκοπό την απο-
δέσμευση περαιτέρω αξίας για τους μετόχους 
της. Με οδηγό τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής 
διακυβέρνησης, η Εταιρεία χαράσσει τη στρατηγι-
κή της και αναπτύσσει τις γενικές κατευθύνσεις, τις 
πολιτικές, τις αρχές και τις αξίες που διέπουν τη 
λειτουργία της, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τα 
συμφέροντα των μετόχων της. 

3. Αναφορά των αποκλίσεων 
από τις ειδικές πρακτικές του Κώδικα

Πιο κάτω η Εταιρεία, αναφέρει αποκλίσεις από τον  
Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και πα-
ρέχει τη σχετική εξήγηση μη συμμόρφωσης:

3.1 Το ΔΣ και τα μέλη του 

Απόκλιση από το άρθρο 3.3: Αφορά στον μη διο-
ρισμό από το ΔΣ ανεξάρτητου Αντιπροέδρου. 

Εξήγηση: Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εκλέξει Μη 
Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο Α’, καθώς και Ανώτερο 
Ανεξάρτητο Σύμβουλο (Lead Independent Director) 
ο οποίος είναι επιφορτισμένος με το συντονισμό και 
την αποτελεσματική επικοινωνία των εκτελεστικών 
και Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου. Επίσης, προΐσταται στην αξιολόγηση του 
Προέδρου, η οποία διενεργείται από τα Μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και στις 
συνεδριάσεις των Μη Εκτελεστικών Μελών του Δι-
οικητικού Συμβουλίου. Τέλος, είναι διαθέσιμος και  
παρίσταται κατά τις γενικές συνελεύσεις των μετό-
χων της Εταιρείας προκειμένου να συζητάει θέματα 
εταιρικής διακυβέρνησης, όταν και εφόσον αυτά 
προκύπτουν.

3.2 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

Μερική απόκλιση από το άρθρο 1.5 : Αφορά στην 
έλλειψη των διαδικασιών εκείνων, σύμφωνα με τις 
οποίες το προσωπικό της Εταιρείας θα μπορεί, υπό 
εχεμύθεια, να εκφράσει τις ανησυχίες του για εν-
δεχόμενες παρανομίες και παρατυπίες σε θέματα 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή για άλλα ζη-
τήματα που άπτονται της λειτουργίας της επιχείρη-
σης. Η Επιτροπή Ελέγχου θα πρέπει να διασφαλίζει 
την ύπαρξη διαδικασιών για την αποτελεσματική και 
ανεξάρτητη διερεύνηση τέτοιων ζητημάτων, καθώς 
και για την κατάλληλη αντιμετώπισή τους.

Εξήγηση: Σε χώρες υψηλού κινδύνου διαφθο-
ράς, η Εταιρεία εγκαθιστά μηχανισμό καταγγελιών 
(Grievance Mechanism) στον οποίο κάθε εργαζόμε-
νος (άμεσος ή έμμεσος) έχει πρόσβαση είτε επώ-
νυμα, είτε ανώνυμα για να καταγγείλει παραβιάσεις 
σε σχέση με τις πολιτικές προστασίας προσωπικών 
δεδομένων, δωροδοκίας και διαφθοράς, ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων ή του κώδικα δεοντολογίας της 
Εταιρείας. Η Εταιρεία προστατεύει τους καταγγέλ-
λοντες από αντίποινα υπό την προϋπόθεση ότι η 
καταγγελία γίνεται καλή τη πίστη ακόμη και εάν το 
αποτέλεσμα της διερεύνησης δεν την επιβεβαιώσει.

Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η παρούσα δήλωση αποτελεί ειδική ενότητα της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικη-
τικού Συμβουλίου και συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 
2190/1920, όπως έχουν αντικατασταθεί, από 1-1-2019, από τα άρθρα 152 και 
153 του ν. 4548/2018 και αφορά στις ακόλουθες ενότητες: 

1. Κύριες εξελίξεις στην Eταιρική Διακυβέρνηση της
Εταιρείας κατά το 2018

Σημαντικό μέρος του μετασχηματισμού ήταν η πλήρης επανεξέταση του συ-
νολικού πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης: της Εκτελεστικής (Executive 
Governance) και του Διοικητικού Συμβουλίου (Board Governance).

Executive Governance:

• Δημιουργία Εκτελεστικής Επιτροπής η οποία ασχολείται με την καθημερινή 
λειτουργία και Διοίκηση της Εταιρείας, συνεπικουρούμενη από αρμόδιες επι-
τροπές (Metallurgy, Energy EPC, Finance, Capital allocation).

• Νέα Δ/νση Εταιρικής Διακυβέρνησης. 

Board Governance - Αναδιοργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου:

• Αναδιοργάνωση του Διοικητικού Συμβουλίου με επιλογή νέων μελών μέσω 
διαδικασίας ανάδειξης υποψηφιοτήτων από διεθνώς αναγνωρισμένο σύμβουλο. 

• Σημαντική ενίσχυση της τυπικής και ουσιαστικής ανεξαρτησίας του ΔΣ: 64% 
ανεξαρτησία στο ΔΣ – 100% ανεξαρτησία στις Επιτροπές ΔΣ (Ελέγχου και Αμοι-
βών & Υποψηφιοτήτων) – Αναβάθμιση Επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης.

• Πολυμορφία με στόχο την έκφραση διαφορετικών οπτικών τόσο σε εμπειρία, 
δεξιότητες, γνώσεις, όσο και σε φύλο.

• Εξειδίκευση σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της εταιρείας, εμπει-
ρία σε ΔΣ, σε χρηματοοικονομικά, νομικά και ρυθμιστικά θέματα,  στις διεθνείς 
κεφαλαιαγορές αλλά και διεθνής και ακαδημαϊκή εμπειρία.

• Σύσταση επιτροπών Διοικητικού Συμβουλίου αποκλειστικά από ανεξάρτητα 
μέλη. 

• Διορισμός  Ανώτερου ανεξάρτητου Συμβούλου (Lead Independent Director), 
και αναβάθμιση του ρόλου του Εταιρικού Γραμματέα.

Άλλες σημαντικές βελτιώσεις 

• Παροχή δικαιώματος στους μετόχους να ψηφίσουν το κάθε μεμονωμένο υπο-
ψήφιο μέλος ΔΣ χωριστά (unbundling).

• Συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένους συμβούλους για όλες τις βελτιώ-
σεις:  McKinsey, EgonZehnder, D.F. King, KornFerry-Hay.

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

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (εξής η «Εταιρεία») ακολουθεί, έως και τη χρήση 2018, 
οικειοθελώς τον «Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εισηγμέ-
νες Εταιρείες» (στο εξής ο «Κώδικας») του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής 
Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), όπως διαμορφώθηκε μετά την αναθεώρησή του τον 
Οκτώβριο του 2013 και βρίσκεται αναρτημένος στην οικεία ιστοσελίδα του Χρη-
ματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) www.helex.com/el/web/guest/esed. Από 1/1/2019, 
κατόπιν σχετικής από 15.11.2018 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, 
με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και την υπεύθυνη λειτουργία της σε 
όλους τους τομείς δραστηριότητάς της, η Εταιρεία οικειοθελώς θα υιοθετή-
σει  τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου – 2018 
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4. Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού 
Συμβουλίου

4.1 Ρόλος και Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 

4.1.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο, ενεργώντας συλλογικά, ασκεί τη Δι-
οίκηση της Εταιρείας. Επωμίζεται την ευθύνη της Διοίκησης (διαχεί-
ρισης και διάθεσης) της εταιρικής περιουσίας και την εκπροσώπησή 
της, επιδιώκοντας την ενίσχυση της οικονομικής αξίας και της απο-
δοτικότητάς της και την προάσπιση του εταιρικού συμφέροντος. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά το 
μήνα και εκτάκτως περισσότερες φορές αναλόγως με τη σπουδαιό-
τητα των θεμάτων και την ανάγκη άμεσης λήψης απόφασης. Συνήθως 
στις τακτικές συνεδριάσεις παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Ουδέποτε μέχρι την παρούσα το Διοικητικό Συμβούλιο 
δεν έλαβε απόφαση λόγω έλλειψης απαρτίας. 

4.1.2 Οι βασικές αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφω-
να με το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της 
Εταιρείας είναι οι ακόλουθες:

• Η χάραξη στρατηγικών κατευθύνσεων, συμπεριλαμβανομένης 
της πώλησης ή άλλως διάθεσης μετοχών της Εταιρείας, η εξαγορά 
οποιασδήποτε επιχείρησης ή η πρόταση συγχώνευσης της Εταιρείας 
με άλλη επιχείρηση, οι οποίες υπόκεινται στην τελική έγκριση της Γε-
νικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

• Η υιοθέτηση και εφαρμογή της γενικής πολιτικής με βάση τις ειση-
γήσεις και προτάσεις των Γενικών Διευθυντών ΤΕΔ και ΚΥ της Εται-
ρείας. 

• Η διαχείριση και διάθεση της εταιρικής περιουσίας και η εκπροσώ-
πηση της Εταιρείας δικαστικώς και εξωδίκως.

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

• Η ευθύνη πλήρους και αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου σε 
όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

• Η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των αρχών Εταιρικής 
Διακυβέρνησης, βάσει των οποίων λειτουργεί η Εταιρεία και η διενέρ-
γεια των απαραίτητων αλλαγών, εφόσον απαιτείται.

• Ο καθορισμός της στρατηγικής και διαχείρισης επιχειρηματικών 
κινδύνων της Εταιρείας.

• Η επιλογή, αξιοποίηση και ανάπτυξη των διευθυντικών στελεχών 
της Εταιρείας και καθορισμός της πολιτικής αμοιβών τους.

• Ο ορισμός εσωτερικού ελεγκτή και καθορισμός της αμοιβής του. 

• Ο καθορισμός των λογιστικών αρχών που ακολουθεί η Εταιρεία.

• Η αναφορά των πεπραγμένων στην Γενική Συνέλευση των μετόχων 
της Εταιρείας.

• Η σύνταξη ετήσιων εκθέσεων στις οποίες αναφέρονται αναλυτικά 
οι συναλλαγές της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

• Η διατύπωση, διάδοση και εφαρμογή των βασικών αξιών και αρχών 
της Εταιρείας που διέπουν τις σχέσεις της με όλα τα μέρη, των οποί-
ων τα συμφέροντα συνδέονται με αυτά της Εταιρείας 

4.1.3 Εκτελεστικά, Μη Εκτελεστικά & Ανεξάρτητα 
Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης 
της Εταιρείας και την εποπτεία εκτέλεσης των απο-
φάσεών του.

Τα Μη Εκτελεστικά Μέλη είναι επιφορτισμένα με 
την εποπτεία της εκτέλεσης των αποφάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου και την εποπτεία θεμάτων 
και τομέων της Εταιρείας που τους έχουν ανατεθεί 
ειδικά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

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

4.1.4 Ρόλος Προέδρου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συντονί-
ζει και κατευθύνει τις συνεδριάσεις και την εν γένει 
λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Προΐσταται 
του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει την αρμοδιότη-
τα της σύγκλησης του διοικητικού συμβουλίου σε 
συνεδρίαση, του καθορισμού της ημερήσιας διά-
ταξης, της διασφάλισης της καλής οργάνωσης των 
εργασιών του διοικητικού συμβουλίου, αλλά και της 
αποτελεσματικής διεξαγωγής των συνεδριάσεών 
του. Ευθύνη, επίσης, του Προέδρου αποτελεί η δι-
ασφάλιση της έγκαιρης και ορθής πληροφόρησης 
των μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και 
της αποτελεσματικής επικοινωνίας του με όλους 
τους μετόχους, με γνώμονα τη δίκαιη και ισότιμη 
μεταχείριση των συμφερόντων όλων των μετόχων. 
Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, ανα-
πληρώνει σε όλη την έκταση των αρμοδιοτήτων του 
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ο Αντιπρόεδρος Α’ και αυτόν, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, τον αναπληρώνει o 
Αντιπρόεδρος Β’.

4.1.5 Ρόλος μη εκτελεστικού Αντιπροέδρου Α’

Ο Αντιπρόεδρος Α’ του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνει στο σύνολο των 
αρμοδιοτήτων του τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν ο τελευταίος 
κωλύεται ή απουσιάζει. Επίσης, προΐσταται στη διαδικασία αξιολόγησης του δι-
οικητικού συμβουλίου. Τέλος, παρακολουθεί και διασφαλίζει την ομαλή και απο-
τελεσματική συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των επιτροπών του διοικητικού 
συμβουλίου και του διοικητικού συμβουλίου.

4.1.6 Ρόλος Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου (Lead Independent Director)

Ο Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος (Lead Independent Director) είναι επιφορ-
τισμένος με το συντονισμό και την αποτελεσματική επικοινωνία των εκτελεστι-
κών και μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού συμβουλίου. Επίσης, προΐσταται 
στην αξιολόγηση του Προέδρου, η οποία διενεργείται από τα μέλη του διοικη-
τικού συμβουλίου, καθώς επίσης και στις συνεδριάσεις των μη εκτελεστικών 
μελών του διοικητικού συμβουλίου. Τέλος, είναι διαθέσιμος και  παρίσταται κατά 
τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας προκειμένου να συζητάει 
θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, όταν και εφόσον αυτά προκύπτουν.

4.1.7 Ρόλος Διευθύνοντος Συμβούλου 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των στρατη-
γικών στόχων της Εταιρείας και τη διαχείριση των υποθέσεων (day – to – day 
management) της Εταιρείας και χαράσσει τις κατευθυντήριες γραμμές στους 
Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (ΤΕΔ) και στις Κεντρικές Υπηρεσίες 
(ΚΥ) της Εταιρείας. Επιβλέπει και διασφαλίζει την ομαλή, εύρυθμη και αποτελε-
σματική λειτουργία της, σύμφωνα με τους στρατηγικούς στόχους, τα επιχειρησι-
ακά σχέδια και το πρόγραμμα δράσης, όπως αυτά καθορίζονται με αποφάσεις 
του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης. Ο Διευθύνων Σύμβου-
λος συμμετέχει και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και υλο-
ποιεί τις στρατηγικές επιλογές και τις σημαντικές αποφάσεις της Εταιρείας.

4.1.8 Ρόλος Εταιρικού Γραμματέα

Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει Εταιρικό Γραμματέα. Ο Εταιρικός Γραμματέας 
είναι επιφορτισμένος με την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοι-
κητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού. Οι αρμοδιότητες του Εταιρικού 
Γραμματέα περιλαμβάνουν τη διασφάλιση καλής ροής πληροφοριών ανάμεσα 
στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Επιτροπές του, καθώς και μεταξύ της ανώτα-
της διοίκησης και του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Εταιρικός Γραμματέας δια-
μορφώνει το πρόγραμμα εισαγωγικής ενημέρωσης των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, αμέσως μετά την έναρξη της θητείας τους και τη συνεχή ενημέ-
ρωση και επιμόρφωσή τους σε θέματα που αφορούν στην Εταιρεία. Τέλος, ο 
Εταιρικός Γραμματέας διασφαλίζει την αποτελεσματική οργάνωση των συνε-
λεύσεων των μετόχων και την εν γένει καλή επικοινωνία των τελευταίων με το 
Διοικητικό Συμβούλιο, με γνώμονα τη συμμόρφωση του Διοικητικού Συμβουλίου 
με τις νομικές και καταστατικές απαιτήσεις.

4.2 Μέγεθος και Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη συγχώνευση, η Εταιρεία  αξιολόγησε τη 
δομή του Διοικητικού Συμβουλίου της, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρα-
κτικές εταιρικής διακυβέρνησης και πρότεινε νέο ΔΣ το οποίο εξελέγη από την 
Τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης Ιουνίου 2018. 

Πιο συγκεκριμένα, κατά την εξέταση της νέας δομής του Δ.Σ., η Εταιρεία έθεσε 
ως στόχο τη μεγιστοποίηση της ανεξαρτησίας και την ενίσχυση των ικανοτήτων 
του ΔΣ ως σώματος, καθώς και των πρακτικών που εφαρμόζει, με την προσέλ-
κυση μελών τα οποία θα μπορούν να συνεισφέρουν συλλογικά τις απαιτούμενες 
λειτουργικές και ειδικές ικανότητες από τους κλάδους εμπειρίας τους, ώστε η 
Εταιρεία να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις για την επιχειρηματική της ανάπτυξη 
στο μέλλον.

Η Εταιρεία επεδίωξε να επιτύχει τη βέλτιστη διαφοροποίηση δεξιοτήτων, από-
ψεων, ικανοτήτων, γνώσεων, προσόντων και εμπειρίας, συμπεριλαμβανομένης 
της εκπροσώπησης των φύλων, στη σύνθεση του Δ.Σ. 

Η Egon Zehnder, παρείχε υπηρεσίες συμβούλου 
σχετικά με τη διαδικασία προσδιορισμού των ανα-
γκών, αξιολόγησης των υποψηφίων και επιλογής 
των μελών του Δ.Σ. 

Συνοπτικά η διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης 
που ακολούθησε η Εταιρεία έχει ως εξής: 

Η διαδικασία προσδιορισμού των αναγκών αφορού-
σε τη διαμόρφωση του προφίλ των απαιτούμενων 
δεξιοτήτων, ικανοτήτων και επαγγελματικής εμπει-
ρίας, καθώς και των προβλεπόμενων αναγκών του 
Δ.Σ. Βάσει αυτών καταρτίστηκαν οι προδιαγραφές 
των ρόλων και ορίστηκε η στρατηγική αναζήτησης.

Ο εντοπισμός δυνητικών υποψηφίων συμπεριέλαβε 
την έγκαιρη διενέργεια ελέγχου δέουσας επιμέλει-
ας και ελέγχου ιστορικού κάθε υποψηφίου, ώστε να 
καταρτιστεί ο κατάλογος των υποψηφίων με τους 
οποίους η Εταιρεία  διεξήγε συνεντεύξεις.

Οι βασικές ικανότητες που χρησιμοποιήθηκαν για 
την αξιολόγηση όλων των επιμέρους υποψηφίων 
ήταν οι εξής:
 
 • Προσανατολισμός στην αποτελεσματικότητα 
     του Δ.Σ.
 • Στρατηγικός προσανατολισμός
 • Συνεργασία & επιρροή
 • Ανεξαρτησία & ακεραιότητα

Συμπληρωματικά Κριτήρια Επιλογής:

Επιπλέον των βασικών ικανοτήτων, ελήφθησαν 
υπόψιν  οι εμπειρίες, οι δεξιότητες και τα χαρακτη-
ριστικά που αναφέρονται κατωτέρω, ώστε το Δ.Σ. 
στο σύνολό του να συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 
γνώσεις, που σε συνδυασμό με επαρκή επιχειρημα-
τική οξυδέρκεια, να είναι ικανό να αξιολογεί σωστά 
τις εταιρικές επιδόσεις και να υποστηρίζει τη Διοίκη-
ση, καθώς και να δίδει κατεύθυνση και καθοδήγηση 
όπου και στον χρόνο που απαιτείται: 

 • Κατανόηση χρηματοοικονομικών,
     στρατηγικής, τεχνολογίας, μάρκετινγκ,
     ηγεσίας και διεθνούς τεχνογνωσίας
 • Ακεραιότητα, λογοδοσία, ευθυκρισία,
     αυτοπεποίθηση, διεισδυτικότητα
 • Πολυμορφία ως προς την ηλικία, το φύλο και 
     την επαγγελματική εμπειρία
 
Η Εταιρεία  έχοντας εξετάσει τις δυνητικές συ-
γκρούσεις συμφερόντων των υποψηφίων, κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι δεν υφίστανται συγκρούσεις 
του είδους αυτού. 

Ο τελικός κατάλογος των υποψηφίων υπεβλήθη  
στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων προς έγκριση 
ανά υποψήφιο. Η θητεία των εκλεγμένων μελών του 
Δ.Σ. είναι τετραετής.

Σύμφωνα με το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβού-
λιο της Εταιρείας αποτελείται από επτά (7) έως 
δέκα πέντε (15) μέλη.

Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 
ένδεκα (11) μέλη και εξελέγη από την Τακτική Γε-
νική Συνέλευση των Μετόχων την 7η Ιουνίου 2018 
με τετραετή θητεία, ήτοι μέχρι την 6η Ιουνίου 2022. 
Αποτελείται από τρία εκτελεστικά και από οκτώ μη 
εκτελεστικά μέλη εκ των οποίων επτά είναι ανεξάρ-
τητα. 
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Η σύνθεσή του έχει ως εξής:

Ονοματε-
πώνυμο Θέση στο ΔΣ Επιτροπές Ηλικία Φύλο

Παραμονή 
στη θέση 

σε έτη

Επιχειρη-
σιακή 

Ηγεσία

Χρηματο-
οικονομικά

Εμπειρία 
σε Δ.Σ

Διεθνής  
Εμπειρία Εξειδίκευση Ακαδημαϊκή 

Εμπειρία
Διεθνείς Αγορές 

Κεφαλαίου

Ευάγγελος 
Μυτιληναίος

Πρόεδρος & 
Διευθύνων 
Σύμβουλος

- 64 Α 26 έτη και
9 μήνες    

Μεταλλουργία, 
Ηλεκτρισμός & 

Φυσικό Αέριο, EPC

Σπυρίδων 
Κασδάς

Αντιπρόεδρος Α’- 
Μη εκτελεστικό 
Μέλος

- 72 Α 7 μήνες   
Μεταλλουργία, 

Ορυχεία

Ευάγγελος 
Χρυσάφης

Αντιπρόεδρος 
Β’- Εκτελεστικό 
Μέλος

- 55 Α 7 μήνες 
Νομικά & Ρυθμιστικά 

θέματα, Ενέργεια

Χρήστος 
Ζερεφός

Ανώτερος 
Ανεξάρτητος 
Σύμβουλος - 
Ανεξάρτητο μη 
Εκτελεστικό 
Μέλος

- 75 Α 10 έτη και 
7 μήνες 

Περιβάλλον, 
Κλιματική Αλλαγή 

Παναγιώτα 
Αντωνάκου

Ανεξάρτητο μη 
Εκτελεστικό 
Μέλος

Επιτροπή 
Εταιρικής 
Κοινωνικής 
Ευθύνης (εκτός 
ΔΣ)

44 Θ 7 μήνες  
Πληροφορική, 

Μάρκετινγκ

Εμμανουήλ 
Κακαράς

Ανεξάρτητο μη 
Εκτελεστικό 
Μέλος

Επιτροπή 
Αμοιβών και 
Ανάδειξης 
Υποψηφιοτήτων

56 Α 7 μήνες   Ενέργεια 

Κωνσταντίνα 
Μαυράκη

Ανεξάρτητο μη 
Εκτελεστικό 
Μέλος

Επιτροπή 
Αμοιβών και 
Ανάδειξης 
Υποψηφιοτήτων, 
Επιτροπή 
Εταιρικής 
Κοινωνικής 
Ευθύνης (εκτός 
ΔΣ)

42 Θ 7 μήνες   
Χρηματοοικονομικά, 

Commodities 

Δημήτριος 
Παπαδόπουλος

Εκτελεστικό 
Μέλος

Επιτροπή 
Εταιρικής 
Κοινωνικής 
Ευθύνης (εκτός 
ΔΣ)

56 Α 7 μήνες   
Τράπεζες, 

Επενδύσεις 

Ιωάννης 
Πετρίδης

Ανεξάρτητο μη 
Εκτελεστικό 
Μέλος

Επιτροπή 
Ελέγχου 60 Α 7 μήνες    

Καταναλωτικά 
Προϊόντα 

Αλέξιος 
Πιλάβιος

Ανεξάρτητο μη 
Εκτελεστικό 
Μέλος

Πρόεδρος 
Επιτροπής 
Ελέγχου

65 Α 7 μήνες  

Διαχείριση 
Κεφαλαίων, 

Εποπτεία 
Κεφαλαιαγοράς, 

Τράπεζες 



Γεώργιος 
Χρυσικός

Ανεξάρτητο μη 
Εκτελεστικό 
Μέλος

Πρόεδρος 
Επιτροπής 
Αμοιβών και 
Ανάδειξης 
Υποψηφιοτήτων

45 Α 1 έτος και 
3 μήνες   

Real Estate, 
Επενδύσεις 

Κωνσταντίνος 
Κοτσιλίνης

Ανεξάρτητο 
Μέλος (μη μέλος 
ΔΣ) εκλεγμένο 
από τη Γενική 
Συνέλευση 
Μετόχων

Επιτροπή 
Ελέγχου 73 Α 1 έτος και

7 μήνες 
Ελεγκτική, Εποπτεία,  

Chartered 
Accountant

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Λήδα 
Κοντογιάννη

Εταιρικός 
Γραμματέας

Επιτροπή 
Αμοιβών και 
Ανάδειξης 
Υποψηφιοτήτων

57 Θ 7 μήνες    

Εταιρική 
διακυβέρνηση, 

Διαχείριση 
κεφαλαίων, 

Εταιρικές υποθέσεις



Βασιλική 
Πράντζου

Γραμματέας 
Επιτροπής 
Ελέγχου 

Επιτροπή 
Ελέγχου 37 Θ 5 έτη Νομικά θέματα

Παναγιώτης 
Ψαρρέας

Αναπληρωτής 
Εταιρικός 
Γραμματέας

Επιτροπή 
Αμοιβών και 
Ανάδειξης 
Υποψηφιοτήτων

38 Α 6 έτη Επικοινωνία



64

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε νέο Εταιρικό Γραμματέα την κυρία Λήδα Κοντο-
γιάννη και αναπληρωτή αυτής τον κύριο Παναγιώτη Ψαρρέα.

Συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα μελών ΔΣ, Εταιρικών Γραμματέων και 
Γραμματέων Επιτροπών

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Εκτελεστικό μέλος

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της         
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., μιας από τις κορυφαίες Βιομηχανικές Εταιρείες στην Ελ-
λάδα.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος της 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ κατέχει και μεταπτυχιακό τίτλο 
στα Οικονομικά από το London School of Economics.

Το 1978 ανέλαβε την οικογενειακή επιχείρηση, η οποία με έτος ίδρυσης το 1908 
εκπροσωπούσε κατασκευαστές προϊόντων μετάλλου και χάλυβα. Το 1990 ίδρυ-
σε τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που εξελίχθηκε σήμερα στη μεγαλύτερη ιδιωτική 
εταιρεία στον τομέα της Ενέργειας και του Φυσικού Αερίου, της Μεταλλουργίας 
και των Μεταλλείων, αλλά και των Έργων EPC, με κύκλο εργασιών που το 2017 
ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια και περισσότερους από 2.700 εργαζό-
μενους.

Το 1998 ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της 
κατασκευαστικής εταιρείας ΜΕΤΚΑ Α.Ε. και την μετέτρεψε σε έναν διεθνώς κα-
ταξιωμένο ανάδοχο έργων EPC και σε έναν όμιλο βιομηχανικής παραγωγής, με 
ένα δυναμικό χαρτοφυλάκιο έργων EPC σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. 
Έξι χρόνια αργότερα, το 2005, ο Όμιλος απέκτησε την Αλουμίνιον της Ελλάδας, 
τον μεγαλύτερο καθετοποιημένο παραγωγό αλουμίνας και αλουμινίου στην Ευ-
ρώπη.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εισήλθε στον τομέα 
της Ενέργειας και, σε λιγότερο από μια δεκαετία, έχει εξελιχθεί στον δεύτερο 
μεγαλύτερο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με ναυαρχίδα την 
Protergia, η οποία, από το 2014, δραστηριοποιείται δυναμικά και στην λιανική 
αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. 

Τέλος, το 2010, ο Όμιλος ένωσε τις δυνάμεις του με τη Motor Oil, μία από τις 
κορυφαίες ελληνικές εταιρείες διύλισης πετρελαίου. Από κοινού ίδρυσαν την 
M&M Gas Α.Ε., εταιρεία που δραστηριοποιείται στην προμήθεια και εμπορία 
φυσικού αερίου και έθεσε τις βάσεις για την απελευθέρωση της εγχώριας αγο-
ράς φυσικού αερίου.

Το 2017, ολοκληρώθηκε ο εταιρικός μετασχηματισμός, μέσω του οποίου έγινε η 
απορρόφηση όλων σημαντικών θυγατρικών στην ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε..

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ A’
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΣΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - Μη Εκτελεστικό μέλος

Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου το 1946. Είναι απόφοιτος του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου με δίπλωμα Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανι-
κού. Είναι Πρόεδρος της μεταλλευτικής εταιρείας Δελφοί - Δίστομον, θυγατρι-
κής της Μυτιληναίος ΑΕ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΣΕΒ.

Κατά τη διάρκεια της 48ετούς δραστηριότητάς του στη διεθνή βιομηχανία αλου-
μινίου, διετέλεσε διαδοχικά διευθυντής του εργοστασίου παραγωγής αλουμίνας 
και αλουμινίου της Αλουμίνιον της Ελλάδος ΑΕ, διευθυντής έρευνας αλουμινίου 
του Γαλλικού ομίλου Pechiney, CEO της βιομηχανικής εταιρείας παραγωγής 
αλουμινίου Tomago στην Αυστραλία, Vice President Technology και μέλος του 
Executive Committee του κλάδου αλουμινίου του ομίλου Pechiney και στη συνέ-

χεια του Καναδέζικου ομίλου Alcan. Όταν, το 2005, 
ο όμιλος Μυτιληναίος απέκτησε την Αλουμίνιον της 
Ελλάδος, ο Σπύρος Κασδάς επέστρεψε στην Ελ-
λάδα και διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και στη 
συνέχεια Πρόεδρος της εταιρείας, μέχρι την απορ-
ρόφησή της από την Μυτιληναίος το 2017.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ -
Εκτελεστικό μέλος

Ο Ευάγγελος Χρυσάφης είναι δικηγόρος, απόφοι-
τος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης. 

Από το 2009 είναι Γενικός Διευθυντής Νομικών και 
Ρυθμιστικών Θεμάτων της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ. 

Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εται-
ρείας GOLDEN SOLAR AE από το 2007 και Μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Συνδέ-
σμου Ανεξάρτητων Εταιριών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
Έχει διατελέσει Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως επίσης και 
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PROTERGIA 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. 

Γεννήθηκε το 1963 και εγγράφηκε ως δικηγόρος 
στα μητρώα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλο-
νίκης το 1989.

Ασκώντας ενεργό δικηγορία έχει αποκτήσει διεθνή 
εμπειρία σε όλα τα θέματα Διεθνούς και Ευρωπα-
ϊκού Οικονομικού Δικαίου και με ιδιαίτερη έμφαση 
στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού και των Κρατικών Ενι-
σχύσεων, καθώς και στο Δίκαιο των Ρυθμισμένων 
Αγορών, ενώ διαθέτει πλούσια εμπειρία σε ενεργει-
ακά θέματα εξαιτίας της πλούσιας συμβουλευτικής 
δραστηριότητας και δικηγορίας που ανέπτυξε την 
τελευταία 20ετία.

Μιλά Αγγλικά και Γερμανικά.

Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά.

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ -
Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος

Ο Χρήστος Ζερεφός γεννήθηκε  το 1943 στο Κάιρο 
της Αιγύπτου. Αποφοίτησε από το Τμήμα Φυσικής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών και ακολούθησε μετα-
διδακτορικές σπουδές στις ΗΠΑ και στην Ελλάδα. 
Επίτιμος Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας 
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ομότιμος Καθη-
γητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και επισκέπτης 
καθηγητής στα Πανεπιστήμια Βοστώνης, Μινεσότα 
και Όσλο. Είναι Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, της 
Νορβηγικής Ακαδημίας Επιστημών και Γραμμάτων, 
της Academia Europaea, της Ρωσικής Ακαδημίας 
Φυσικών Επιστημών, της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας 
Επιστημών και άλλων Ακαδημιών και διεθνών επι-
στημονικών Ιδρυμάτων. Είναι γνωστός για τις έρευ-
νές του σχετικά με το όζον, την υπεριώδη ηλιακή 
ακτινοβολία, τις σχέσεις όζοντος-κλίματος και τα 
ακραία φαινόμενα. Οι έρευνές του συνεισέφεραν 
σημαντικά σε διεθνείς συμφωνίες όπως το Πρω-
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τόκολλο του Μόντρεαλ. Έχει διατελέσει Πρόεδρος, Γραμματέας και 
Μέλος σε διάφορους διεθνούς οργανισμούς και επιτροπές. 

Κατά τα τελευταία 20 χρόνια έχει διατελέσει συν-συγγραφέας ή 
κριτής σε όλες σχεδόν τις επιστημονικές εκθέσεις για το όζον του 
Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού και του Προγράμματος 
Περιβάλλοντος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καθώς και κριτής 
των Εκθέσεων για την αεροπλοΐα και τα ακραία φαινόμενα της Δι-
ακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή-IPCC (1998 και 
2003).  Τιμητική Διάκριση από το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του Ορ-
γανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNEP) και την Διακυβερνητική Επιτροπή 
για την Κλιματική Αλλαγή-IPCC (Απρίλιος 2008) για τη συμβολή του 
στις επιστημονικές εκθέσεις της IPCC, η οποία τιμήθηκε, εξ ημισείας 
με τον τ. Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Al Gore, με το βραβείο Nobel Ειρήνης 
2007. 

Για το συνολικό του έργο έχει λάβει πολλές διεθνείς διακρίσεις, βρα-
βεία και μετάλλια από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό και 
το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 
(π.χ. το Παγκόσμιο Βραβείο Όζοντος του Προγράμματος Περιβάλλο-
ντος του ΟΗΕ, το Blaise Pascal Medal από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία 
Επιστημών, το Kaufman Award της Αμερικανικής Γεωφυσικής Ένω-
σης, το Βραβείο της Ευρωπαϊκής και της Βαλκανικής Ένωσης Φυ-
σικών, το European Union Prize for Cultural Heritage-Europa Nostra 
Award κ.α.). Έχει παρασημοφορηθεί από τη Γαλλική Κυβέρνηση (τα-
ξιάρχης του Ακαδημαϊκού Φοίνικα) και από άλλους διεθνείς και εθνι-
κούς φορείς. Έχει διατελέσει Μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής (συμβουλευτικό όργανο της ΕΕ) και Εμπει-
ρογνώμονας του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού και της 
Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας της ΕΕ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ -
Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Η κυρία Πέγκυ Αντωνάκου είναι η Διευθύνουσα Σύμβουλος της 
Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας.  Έχει βαθιά εμπειρία στους 
τομείς του Μάρκετινγκ και της Γενικής Διοίκησης, αφού έχει στελεχώ-
σει βασικές θέσεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ.  Εντάχτηκε 
στην ομάδα της Microsoft τον Φεβρουάριο του 2012 ως Διευθύντρια 
Πωλήσεων και ανέλαβε την ηγεσία της εταιρείας ως Γενική Διευθύ-
ντρια τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Αργότερα ανέλαβε εκτεταμένη 
ευθύνη ως Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελλάδας, της Κύπρου και 
της Μάλτας. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, η Microsoft Ελλάδας 
βραβεύτηκε ως η καλύτερη θυγατρική στον κόσμο μεταξύ χωρών 
σχετικού μεγέθους.

Πριν την Microsoft ήταν στην DELL S.A, όπου κατείχε τη θέση της 
Γενικής Διευθύντριας Καταστημάτων Καταναλωτών και SMB για τη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη & Ιταλία. Εργάστηκε για πρώτη φορά στην 
DELL το 2002, στο τμήμα Μάρκετινγκ στην έδρα τη εταιρείας στο 
Όστιν, Τέξας των ΗΠΑ. Προηγουμένως κατείχε θέσεις στις General 
Motors USA και στην Opel Bank GMBH.

Είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο 
του Πειραιά και πτυχίου MBA από το Πανεπιστήμιο του Michigan. Γεν-
νήθηκε στην Αθήνα.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΚΑΡΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -
Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο Καθηγητής Εμμανουήλ Κακαράς έχει διατελέσει από το Σεπτέμβριο 
του 2012 Αντιπρόεδρος και Επικεφαλής Έρευνας & Ανάπτυξης στη 
Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH. Οι τρέχουσες δρα-
στηριότητές του επικεντρώνονται στην ευέλικτη λειτουργία θερμικών 
σταθμών, στις κυψέλες καυσίμου (fuel cells) και την ηλεκτρόλυση, την 
ανάπτυξη τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα 
και την ανακύκλωση CO2. Από το 2018, είναι Senior Vice President για 
Ενεργειακές Λύσεις και Νέα Προϊόντα στην ίδια εταιρεία.

Ο κύριος Κακαράς, γεννήθηκε το 1962, έλαβε το 
Πτυχίο του Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), και εν συνεχεία το 
Διδακτορικό του από το ΕΜΠ και το Πολυτεχνείο 
του Braunschweig στη Γερμανία. Ξεκίνησε την ακα-
δημαϊκή του σταδιοδρομία το 1991 και υπηρέτησε 
ως Καθηγητής στο ΕΜΠ έως το 2012, οπότε και 
έλαβε εκπαιδευτική άδεια. Από το 2014 μέχρι σή-
μερα είναι Καθηγητής μερικής απασχόλησης στο 
ΕΜΠ. Έχει προσκληθεί ως Επισκέπτης Καθηγητής 
στα Πανεπιστήμια της Βαρσοβίας και του Τόκυο. 
Από το 1999 έως το 2018, ήταν Διευθυντής του 
Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών 
Πόρων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολο-
γικής Ανάπτυξης (ΙΔΕΠ/ ΕΚΕΤΑ).

Παράλληλα με την ενασχόλησή του με την εκπαί-
δευση και την έρευνα, ο Εμμανουήλ Κακαράς έχει 
υπάρξει σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και από το 2010 έως το 2012 ο Γενικός Διευθυντής 
του Ελληνικού Συνδέσμου Ανεξάρτητων Εταιρι-
ών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο καθηγητής Κακαράς 
έχει ευρύτατη ενασχόληση σε θέματα της Ευρω-
παϊκή Ένωσης. Είναι Αντιπρόεδρος του Advisory 
Council της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρ-
μας ETIP-SNET (European Technology & Innovation 
Platforms on Smart Networks for Energy Transition), 
μέλος του Coal Advisory Group της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του Advisory Council της Τεχνολο-
γικής Πλατφόρμας για σταθμούς ηλεκτροπαραγω-
γής με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα. Από τον 
Ιανουάριο του 2013 έως τον Ιανουάριο 2018, ήταν 
Πρόεδρος της European Power Plant Suppliers 
Association (EPPSA) και είναι μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της EU Turbines. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΥΡΑΚΗ -
Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Η Τίνα Μαυράκη είναι Ανώτερο Στέλεχος Διαπραγ-
μάτευσης Εμπορευμάτων και Οικονομικών Υπηρε-
σιών (Commodities and Finance Senior Manager) 
με εμπειρία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ξεκίνησε την 
καριέρα της το 1998 και εδρεύει στο Λονδίνο.

Από το 2016 μέχρι πρόσφατα υπηρέτησε ως Επικε-
φαλής Χρηματοδότησης για την Εταιρία Gemcorp 
Commodities, όπου ανέπτυξε τις Διευθύνσεις των 
Γενικών Οικονομικών Υπηρεσιών και των Επενδυτι-
κών Σχέσεων. Διετέλεσε Διευθύντρια Επενδυτικής 
Τραπεζικής για τον Όμιλο Noble (2011-2016), όπου 
και πραγματοποίησε επενδύσεις παγκοσμίως. Είχε 
μείζονα συμβολή στην ανάπτυξη του Τμήματος Με-
τάλλων του Ομίλου και οργάνωσε τη χρηματοδό-
τηση κρίσιμων έργων αργού πετρελαίου, LNG και 
άνθρακα. Το 2008 ίδρυσε τη δική της συμβουλευ-
τική εταιρία. Παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες 
στην Κυβέρνηση της Ινδίας και την Πολιτεία της 
Maharashtra σχετικά με την πολιτική για τις ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας και τη ρύθμιση των τιμολο-
γίων ηλιακής ενέργειας.

Από το 1998 έως το 2007, η κα Μαυράκη εργάσθη-
κε στην Επενδυτική Τραπεζική ως Trader Σταθερού 
Εισοδήματος (Fixed Income) στο Λονδίνο. Στο πλαί-
σιο αυτό, αρχικά διετέλεσε διαχειριστής κινδύνου 
στις αγορές Euro και US$ για την Citigroup. Στη συ-
νέχεια, επέκτεινε τις αρμοδιότητές της στη Morgan 
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Stanley συμβουλεύοντας θεσμικούς επενδυτές στην τοποθέτησή κεφαλαίων, 
καθώς και Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες στα ετήσια προγράμματα έκδοσης 
ομολογιών και στα στρατηγικά αντισταθμιστικά τους μέτρα.

Η κα Μαυράκη γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα. Είναι κάτοχος του πτυχίου 
Philosophy, Politics & Economics από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης καθώς 
και μεταπτυχιακού τίτλου στα Χρηματοοικονομικά από το London Business 
School. Είναι κάτοχος του CFA Charter.

Το 2012 ίδρυσε και διηύθυνε το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Hellenic Hope, το οποίο 
παρέχει σίτιση και εκπαιδευτική και ιατρική υποστήριξη σε χιλιάδες άπορα παι-
διά στην Ελλάδα.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ - Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Παπαδόπουλος είναι Γενικός Διευθυντής Επενδυτικών Σχέσεων και Εται-
ρικής Διακυβέρνησης και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου Μυτι-
ληναίος. Στην ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ είναι από το 2005, όταν ο Όμιλος εξαγόρασε την 
Αλουμίνιο της Ελλάδος διατελώντας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Αλουμίνιο της Ελλάδος. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρι-
κής εταιρίας του ομίλου Μ & Μ Gas, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 
της Επενδυτικής Επιτροπής της GRIVALIA PROPERTIES καθώς και μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Praktiker Hellas.

Ξεκίνησε την καριέρα του το 1988 στον Τραπεζικό Κλάδο ως στέλεχος της Δι-
εύθυνσης Κεφαλαιαγορών της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης 
(ΕΤΒΑ). Διετέλεσε για πάνω από 7 χρόνια επικεφαλής του Investment Banking 
και στη συνέχεια και του Private Banking της SOCIETE GENERALE στην Ελλάδα, 
προτού μετακινηθεί στην SIGMA SECURITIES προκειμένου να αναλάβει επικε-
φαλής της Ανάπτυξης Εργασιών και του Corporate Finance. Το 2000 ανέλαβε 
Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος  της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑ-
ΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (IBG), και Πρόεδρος της IBG ΑΕΔΑΚ. Πριν προσχωρήσει 
στον Όμιλο το 2005 κατείχε την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Επεν-
δυτικής Εταιρείας Ακινήτων της ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΚΕΔ). 
Έχει διατελέσει μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια και Επενδυτικές Επιτροπές πολ-
λών Ελληνικών εταιρειών.

Ο κ. Παπαδόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι σήμερα 56 ετών. Σπούδασε 
Οικονομικές Επιστήμες (B.A. George Washington University) και Χρηματοοικο-
νομικά (M.B.A., The American University) στην Washington D.C. των Η.Π.Α.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Γιάννης Πετρίδης είναι από το 2013 Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου 
της Refresco N.V., με έδρα το Ρότερνταμ, του μεγαλύτερου ανεξάρτητου πα-
ραγωγού ποτών ιδιωτικής ετικέτας στον κόσμο, με έσοδα περίπου 4 δισ. Ευρώ 
και 60 μονάδες παραγωγής στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και το Μεξικό. Ο 
Γιάννης ήταν επικεφαλής της εισαγωγής της Εταιρείας στο χρηματιστήριο του 
Άμστερνταμ το 2015. Μέχρι το 2016, κατείχε επίσης τη θέση του Προέδρου 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Largo (μητρικής της Wind Hellas), σημαντικού 
παρόχου σταθερών, ευρυζωνικών και κινητών τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. 
Σήμερα, ο Γιάννης είναι επίσης Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της PUIG, 
με παγκόσμια παρουσία στην αγορά της μόδας και των αρωμάτων, στην ιδιο-
κτησία της οποίας βρίσκονται εμπορικές επωνυμίες όπως η Nina Ricci, η Paco 
Rabanne, η Carolina Herrera και ο Jean Paul Gaultier. Επιπλέον, είναι Πρόεδρος 
της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης της PUIG. Την περίοδο 2005-2014 
διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Campofrio 
Food Group, της μεγαλύτερης εταιρείας αλλαντικών στην Ευρώπη, ο οποίος 
εισήχθη στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης. Κατά το διάστημα αυτό, διετέλεσε 
Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Ομίλου καθώς και Πρόεδρος της Επι-
τροπής Στρατηγικής. 

Ο Γιάννης εργάστηκε επί 23 χρόνια με την PepsiCo Inc. Μεταξύ 2000-2010 
διετέλεσε Πρόεδρος Ευρώπης του ομίλου εμφιάλωσης Pepsi Bottling Group, 
επεκτείνοντας σημαντικά την παρουσία του Ομίλου σε χώρες όπως η Ρωσία, η 
Ισπανία και η Τουρκία, μέσω οργανικής ανάπτυξης και στρατηγικών εξαγορών, 
δημιουργώντας μια επιχείρηση με κύκλο εργασιών 4 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, 20 
εγκαταστάσεις παραγωγής και πάνω από 10000 εργαζομένους. Υπήρξε ένας 

από τους ιδρυτές της PBG, η οποία αποσπάστηκε 
την PepsiCo και εισήχθη στο NYSE το 1999. Προη-
γουμένως, κατείχε τη θέση του Προέδρου PepsiCo 
Ισπανίας. Διετέλεσε επίσης Πρόεδρος της PepsiCo 
Ελλάδας/Βαλκανίων, ενώ κατείχε και διάφορες 
θέσεις μάρκετινγκ και franchise στην εταιρεία, στη 
Μέση Ανατολή, ασχολούμενος με όλο το εύρος των 
δραστηριοτήτων τόσο του Τομέα Ποτών όσο και του 
Τομέα Τροφίμων της PepsiCo.

Πριν από την PepsiCo, ο Γιάννης συνεργάστηκε με 
την Procter and Gamble Company, στη Μέση Ανα-
τολή και τις ΗΠΑ.

Γεννήθηκε το 1958 και έχει πτυχίο Bachelors και 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Masters με Διάκριση) 
στις Οικονομικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο 
του Cambridge, καθώς και MBA από το Harvard 
Business School. Κατάγεται από την Κύπρο. 

ΑΛΕΞΙΟΣ ΠΙΛΑΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ -
Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο κ. Αλέξιος Πιλάβιος είναι σήμερα μη εκτελεστικός 
Πρόεδρος της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. 
και Αντιπρόεδρος της ABC Factoring. Είναι επίσης 
Πρόεδρος της Εταιρίας Εκκαθάρισης Συναλλαγών 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μέλος του Διοικη-
τικού Συμβουλίου των Ελληνικών Χρηματιστηρίων.
Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στους τομείς των Τρα-
πεζών, της Διαχείρισης Επενδύσεων και των Κεφα-
λαιαγορών.

Στη διάρκεια της τριανταπεντάχρονης καριέρας του 
κατείχε ανώτατες θέσεις στον εγχώριο χρηματοπι-
στωτικό τομέα. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Επι-
τροπής Κεφαλαιαγοράς (2004-2009) και Γενικός 
Διευθυντής της Alpha Bank (Επικεφαλής της μονά-
δος Wealth Management) και μέλος της Εκτελεστι-
κής Επιτροπής της Τραπέζης (2009-2017).

Έχει διατελέσει επίσης για αρκετά χρόνια Διευ-
θύνων Σύμβουλος της Alpha Επενδύσεων και της 
Alpha Asset Management (1992-2004). Την περίο-
δο 1996-2000 ήταν επίσης Πρόεδρος της Ενώσεως 
Θεσμικών Επενδυτών.

Πριν από τη θητεία του στον Όμιλο της Alpha Bank 
κατείχε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στην Τράπε-
ζα Εργασίας, την Εμπορική Τράπεζα και την ΕΤΕΒΑ.
Γεννημένος το 1953, έχει αποφοιτήσει από το Κολ-
λέγιο Αθηνών και είναι κάτοχος  BSc (Econ) από 
το London School of Economics, MSc στα Οικονο-
μικά από το Πανεπιστήμιο του Essex και PhD στα 
Οικονομικά της Παιδείας από το London University 
Institute of Education.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - 
Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό μέλος

Ο κ. Γεώργιος Χρυσικός είναι Διευθύνων Σύμβου-
λος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και Πρόεδρος της 
Επενδυτικής Επιτροπής της Grivalia Properties. 
Ξεκίνησε την συνεργασία του με την Eταιρία στις 
αρχές του 2006 ως Διευθυντής Επενδύσεων και 
Μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής και εκλέχθηκε 
Μέλος του Δ.Σ. το 2007. To 2008 ανέλαβε καθή-
κοντα Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας. Κατέχει 
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ηγετικό ρόλο στην χάραξη της στρατηγικής της Εταιρείας και έχει 
συμβάλλει καταλυτικά στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της, με 
πρόσφατη αυτή του Ιανουαρίου του 2014. Η ομάδα του και ο ίδιος 
πραγματοποίησαν συναλλαγές σε ακίνητη περιουσία άνω των €700 
εκατομμυρίων από αγορές και πωλήσεις στην Ελλάδα και την Νό-
τιο-Ανατολική Ευρώπη, κτίζοντας έτσι το χαρτοφυλάκιο της Grivalia 
Properties.

Ο Γ. Χρυσικός ίδρυσε την πλατφόρμα της Grivalia Hospitality με στό-
χο την προσέλκυση κεφαλαίων προς τον υψηλού επιπέδου τουριστι-
κό τομέα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Ο Γ. Χρυσικός είναι μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. του Ομίλου 
Eurobank, της Μυτιληναίος και της Praktiker Hellas.

Στο παρελθόν, ο Γ. Χρυσικός διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της 
Corporate Value Partners, Διευθύνων Σύμβουλος της DTZ Ελλάδος, 
Σύμβουλος του Δ.Σ. του Ιατρικού Ομίλου ΙΑΣΩ και Ανώτερο Στέλεχος 
με ειδίκευση στο Private Equity για την McKinsey & Co στα γραφεία 
του Λονδίνου. Επίσης, διαθέτει εμπειρία στην κατασκευαστική βιο-
μηχανία στην Ελλάδα, έχοντας υπάρξει Υπεύθυνος Έργου (Project 
Manager) για περισσότερα από 2 έτη σε εξειδικευμένη κατασκευα-
στική εταιρεία. 

Ο Γ. Χρυσικός γεννήθηκε το 1972 και είναι κάτοχος Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος (MBA) σε Corporate Finance & Strategy από το 
Columbia Business School (NY), Μεταπτυχιακού Διπλώματος (MSc) 
σε Engineering & Construction Management από το UC Berkeley 
(CA), και πτυχίου (MEng) Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσό-
βιο Πολυτεχνείο Αθηνών. Επίσης, είναι μέλος του Royal Institute of 
Chartered Surveyors (MRICS). Σε νεότερη ηλικία ο Γ. Χρυσικός υπήρ-
ξε πρωταθλητής ιστιοπλοΐας και μέλος της Εθνικής Ομάδας Ιστιο-
πλοΐας για πολλά συναπτά έτη.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΣΙΛΙΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - Ανεξάρτητο 
Μέλος Επιτροπής Ελέγχου  (μη μέλος ΔΣ) εκλεγμένο από την Γενική 
Συνέλευση των Μετόχων

Ο Κώστας Κοτσιλίνης γεννήθηκε στην Νέα Ζηλανδία το 1946. 
Σπούδασε στο πανεπιστήμιο Victoria του Wellington, και απέκτησε 
το πτυχίο Bachelor of Commerce and Administration. Έχει διπλή 
υπηκοότητα, Ελλάδας και Νέας Ζηλανδίας και μιλεί τις δύο γλώσ-
σες. Είναι chartered Accountant και μέλος του New Zealand Institute 
of Chartered Accountants (1969-2012) και του Institute of Certified 
Public Accountants of Greece (1993-έως σήμερα).

Άρχισε την επαγγελματική του καριέρα το 1968 στη εταιρεία Coopers 
& Lybrand στο Wellington, και μετατέθηκε στο γραφείο του Λονδίνου 
το 1972 και μετέπειτα το ίδιο χρόνο στο γραφείο της Ελλάδος. Από 
το 1978 έως το 2003 ήταν επικεφαλής του ελεγκτικού τμήματος της 
Coopers & Lybrand/PwCGreece.  Tα τελευταία χρόνια ήταν Πρόε-
δρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. 

Έχει υπηρετήσει σε διάφορες επιτροπές μεταξύ των οποίων  το 
Supervisory Board of the European Financial Reporting Advisory 
Group (2002-2004) και το Accounting Harmonization Committee of 
UNICE (2002-2005). Από το 2009 έως το 2014, ήταν Αντί-Πρόεδρος 
της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων της Ελλάδος 
(ΕΛΤΕ) και Πρόεδρος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ).  
Κατά το διάστημα αυτό εκπροσώπησε την Ελλάδα στις σχετικές επι-
τροπές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά την Ελληνική Προεδρία διε-
τέλεσε Πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής για τα ελεγκτικά θέματα.
Είναι Πρόεδρος (από το 2006) του Διοικητικού Συμβουλίου ελληνικής 
θυγατρικής εταιρείας, ασφαλιστικού ομίλου του Ισραήλ, Αντί-Πρόε-
δρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» (από το 2006) και 
μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Μυτιληναίος Α.Ε.  Από το 2006 
διατελεί ειδικός σύμβουλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος. 

Από το 1991 είναι Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της 
Νέας Ζηλανδίας στην Ελλάδα και του έχει απονεμη-
θεί, δύο φορές, παράσημο για τις υπηρεσίες αυτές 
από την Βασίλισσα της Αγγλίας.

ΛΗΔΑ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - 
Εταιρικός Γραμματέας

Η κα Λήδα Κοντογιάννη είναι  Διευθύντρια Εταιρι-
κής Διακυβέρνησης της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. από 
τον Μάρτιο 2018.

Σχεδίασε και έθεσε σε εφαρμογή το Ελληνικό  Συμ-
βούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία 
με τον ΣΕΒ το Χρηματιστήριο Αθηνών, του οποίου 
διετέλεσε Γενική Δ/ντρια και μέλος του Συμβουλίου 
Διοίκησης.

Υπήρξε σύμβουλος του ΣΕΒ σε θέματα εταιρικής 
διακυβέρνησης και ειδικά για τον Κώδικα Εταιρι-
κής Διακυβέρνησης  καθώς και Συντονίστρια του 
Δικτύου Κρατικών και Θεσμικών Φορέων του ΣΕΒ, 
με αρμοδιότητες, ανάμεσα σε άλλα, οικονομικά και 
χρηματοοικονομικά θέματα, τις εταιρικές υποθέ-
σεις, την εταιρική διακυβέρνηση, τη φορολογία, τη 
γραφειοκρατία, τα ζητήματα ανταγωνισμού και κα-
ταναλωτή, αλλά και την απελευθέρωση των επαγ-
γελμάτων και την εσωτερική αγορά.

Από το 2004 έως το 2007 διετέλεσε Σύμβουλος του 
Προέδρου της εταιρείας InvestinGreece Agency 
(ΕΛ.Κ.Ε.), του αρμόδιου φορέα της Ελλάδας για την 
προσέλκυση και προώθηση άμεσων επενδύσεων.
Στο μεγαλύτερο τμήμα της καριέρας της υπηρέτη-
σε σε ανώτατες (διευθυντικές) θέσεις στον τομέα 
της διαχείρισης κεφαλαίων θεσμικών επενδυτών, 
στον τραπεζικό και στον ευρύτερο χρηματοπιστω-
τικό τομέα συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, 
Alpha Bank, ΕΤΕΒΑ και Ιονική.

Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Πα-
ραγώγων Αθηνών. Επίσης, υπήρξε μέλος αρκετών 
επιτροπών υπουργείων: Υπ. Ανάπτυξης,  για την 
αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών  
«Επιτροπή καθ. Ε.Περράκη», Υπ. Εργασίας για την 
Αξιοποίηση της Περιουσίας των Ασφαλιστικών Τα-
μείων, Υπ. Εσωτερικών για την απλοποίηση διαδι-
κασιών και την καλή νομοθέτηση, Υπ. Οικονομικών 
για τη γνωμοδότηση επί επενδύσεων προς υπαγω-
γή στον αναπτυξιακό νόμο κ.α.

Παράλληλα, επί 10ετία, δίδαξε Finance στο Deree 
College. Άρθρα και εργασίες της έχουν δημοσιευ-
θεί σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά και στον ελλη-
νικό τύπο.

Είναι  κάτοχος των πανεπιστημιακών τίτλων: Ph.D. 
inFinance (1989) και M.A. inAccounting & Finance 
(1985), από το Lancaster University, στη Μεγάλη 
Βρετανία

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΑΝΤΖΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ -
Γραμματέας της Επιτροπής Ελέγχου

Η Βασιλική Πράντζου γεννήθηκε το 1981 στην 
Αθήνα. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Α’ Ιδιωτικού Δικαίου) 
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από τη Νομική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εί-
ναι διαπιστευμένη διαμεσολαβητής, ενώ έχει παρακολουθήσει και μεταπτυχια-
κό πρόγραμμα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων για στελέχη (e-mba) στο 
Πανεπιστήμιο Πειραιά. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 
2006, ενώ έχει ενταχθεί στη νομική υπηρεσία της Εταιρείας από το 2014.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΡΕΑΣ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ -
Αναπληρωτής Εταιρικός Γραμματέας

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

4.3 Σύγκρουση συμφερόντων

Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου έχει υποχρέωση πίστης στην Εταιρεία. 
Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ενεργούν με ακεραιότητα και προς το συμ-
φέρον της Εταιρείας και διαφυλάσσουν την εμπιστευτικότητα των μη δημοσίων 
διαθέσιμων πληροφοριών. Δεν πρέπει να έχουν σχέση ανταγωνισμού με την 
Εταιρεία και πρέπει να αποφεύγουν κάθε θέση ή δραστηριότητα που δημιουργεί 
ή φαίνεται να δημιουργεί σύγκρουση ανάμεσα στα προσωπικά τους συμφέρο-
ντα και εκείνα της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής θέσεων στο 
διοικητικό συμβούλιο ή στη διοίκηση ανταγωνιστικών εταιρειών, χωρίς την άδεια 
της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου πρέπει να συνεισφέρουν την εμπειρία τους και να αφιερώνουν στα 
καθήκοντά τους τον αναγκαίο χρόνο και προσοχή. Θα πρέπει να γνωστοποιούν 
στο διοικητικό συμβούλιο, πριν από το διορισμό τους, άλλες επαγγελματικές 
τους δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών μη εκτελεστικών δεσμεύ-
σεων σε εταιρείες και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, καθώς και να αναφέρουν 
στο διοικητικό συμβούλιο αλλαγές σχετικά με τις παραπάνω δεσμεύσεις, μόλις 
προκύψουν. 

Τέλος, η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου αναφέρει στην Επιτροπή Ελέγχου πε-
ριπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου με τα συμφέροντα της Εταιρείας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους.

4.3.1. Λοιπές Επαγγελματικές Δεσμεύσεις των μελών του διοικητικού συμ-
βουλίου

• Ευάγγελος Μυτιληναίος, α) Αντιπρόεδρος ΣΕΒ και β) μέλος ΔΣ ΙΟΒΕ 

• Σπυρίδων Κασδάς, Μέλος ΔΣ Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης ΣΕΒ

• Χρήστος Ζερεφός, α) Πρόεδρος ΔΣ (εκτελεστικός) Μαριολοπούλειο-Καναγκί-
νειο ‘Ιδρυμα Επιστημών Περιβάλλοντος και β) Πρόεδρος ΔΣ (μη εκτελεστικός) 
“Ιατροβιολογικές Επιστήμες και Τεχνολογίες ΑΕ” του Ιδρύματος Ιατροβιολογι-
κών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

• Δημήτριος Παπαδόπουλος, α) Διαχειριστής HUMANIS IKE, β) Μέλος ΔΣ (μη 
εκτελεστικό) Praktiker Hellas Εμπορική Α.Ε. και γ) μέλος ΔΣ  (ανεξάρτητο μη 
εκτελεστικό) GRIVALIA PROPERTIES εισηγμένης στο ΧΑ

• Ιωάννης Πετρίδης, α) Πρόεδρος ΔΣ (ανεξάρτητος μη εκτελεστικός) - Refresco 
N.V., εισηγμένης στο χρηματιστήριο του  Amsterdam, β) μέλος ΔΣ (ανεξάρτητο 
μη εκτελεστικό) PUIG S.A. Privately held και Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου και 
γ) μέλος ΔΣ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό) CyPet Ltd. Privately held

• Αλέξιος Πιλάβιος, α) Πρόεδρος (μη Εκτελεστικός) Alpha Asset Management 
ΑΕΔΑΚ β) Αντιπρόεδρος (μη εκτελεστικός) ABC Factors ΑΕ, γ) μέλος ΔΣ ( μη 
εκτελεστικό) ΕΧΑΕ εισηγμένης στο ΧΑ, δ) Πρόεδρος (μη εκτελεστικός) Εταιρεί-
ας Εκκαθάρισης Συναλλαγών και  ε) μέλος ΔΣ (μη εκτελεστικό)  Ελληνο-Αμερι-
κανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

• Εμμανουήλ Κακαράς, α) Μέλος Δ.Ε.Π.  ΕΚΕΤΑ 
/ ΙΔΕΠ (Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης / Ινστιτούτο, β) Καθηγητής Σχολής Μη-
χανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (σε καθεστώς μερι-
κής απασχόλησης), γ) Management Board Senior 
Vice President (εκτελεστικός) Mitsubishi Hitachi 
Power Systems Europe GmbH και δ) Μέλος ΔΣ (μη 
εκτελεστικό) EU Turbines Association

• Παναγιώτα Αντωνάκου, α) μέλος ΔΣ του Ελλη-
νο-Αμερικανικού επιμελητηρίου και β) μέλος ΔΣ 
ΙΟΒΕ

• Γεώργιος Χρυσικός, α) Δ/νων Σύμβουλος της 
GRIVALIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ εισηγμένης στο 
ΧΑ και μέλος ΔΣ σε εταιρείες του ομίλου Grivalia, 
β) μέλος ΔΣ (μη εκτελεστικό) PRAKTIKER HELLAS 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., γ) μέλος ΔΣ (μη εκτελεστικό) 
GRIVALIA HOSPITALITY S.A., και δ) μέλος ΔΣ (μη 
εκτελεστικό)  Eurobank Ergasias S.A. εισηγμένης 
στο ΧΑ

• Ευάγγελος Χρυσάφης, α) Μέλος ΔΣ (μη εκτελε-
στικό) της «GOLDEN SOLAR A.E. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪ-
ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και β) Αντιπρόεδρος  ΔΣ (μη εκτε-
λεστικός) της ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΙΩΤΙΝΓ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ 
Ν.Ε.Π.Α.

• Κωνσταντίνα Μαυράκη, α) Γενικός Διευθυντής  
Barak Group, β) Trustee of charity Hellenic Hope.

4.4 Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2018 το Διοικητικό Συμ-
βούλιο της Εταιρείας πραγματοποίησε 58 συνεδρι-
άσεις. Ακολουθεί ο πίνακας με τις παρουσίες των 
μελών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλί-
ου και των επιτροπών του:
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Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου κατά την περίοδο 01/01/2018 - 06/06/2018

Σύνθεση Διοικητικού
Συμβουλίου Ιδιότητα Συνεδριάσεις Επιτροπής από 

01/01/2018 - 06/06/2018
Ποσοστό συμμετοχής στις 

συνεδριάσεις

Ευάγγελος Μυτιληναίος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 26 100%

Ιωάννης Μυτιληναίος Αντιπρόεδρος 26 100%

Γεώργιος Κοντούζογλου Εντεταλμένος Σύμβουλος 26 100%

Σοφία Δασκαλάκη Μυτιληναίου Μέλος 26 100%

Γεώργιος Χρυσικός Μέλος 26 100%

Απόστολος Γεωργιάδης Μέλος 26 100%

Χρήστος Ζερεφός Μέλος 26 100%

Σύνθεση Διοικητικού
Συμβουλίου Ιδιότητα Συνεδριάσεις Επιτροπής από 

07/06/2018 - 31/12/2018
Ποσοστό συμμετοχής στις 

συνεδριάσεις

Ευάγγελος Μυτιληναίος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 32 100%

Σπυρίδων Κασδάς Αντιπρόεδρος Α’- Μη εκτελεστικό 
Μέλος 32 100%

Ευάγγελος Χρυσάφης Αντιπρόεδρος Β’- Εκτελεστικό 
Μέλος 32 100%

Χρήστος Ζερεφός Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος 
- Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 32 100%

Παναγιώτα Αντωνάκου Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 32 100%

Εμμανουήλ Κακαράς Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 32 100%

Κωνσταντίνα Μαυράκη Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 32 100%

Δημήτριος Παπαδόπουλος Εκτελεστικό Μέλος 32 100%

Ιωάννης Πετρίδης Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 32 100%

Αλέξιος Πιλάβιος Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 32 100%

Γεώργιος Χρυσικός Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος 32 100%

Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου κατά την περίοδο 07/06/2018 - 31/12/2018

Σχετικά με τον αριθμό συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ση-
μειώνουμε ότι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, το καταστατικό 
της εταιρείας και τις σχετικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων αναφορικά με την ανάθεση εξουσιών στο πλαίσιο του 
Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται συλλογική δράση του Διοικητικού 
Συμβουλίου προκειμένου για μια σειρά θεμάτων, όπως ενδεικτικά για 
παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ τρίτου προσώπου, συμπεριλαμ-
βανομένων συνδεδεμένων εταιρειών της Εταιρείας. Λαμβάνοντας, 
επίσης, υπόψη τις εκτεταμένες δραστηριότητες της Εταιρείας σε Ελ-
λάδα και εξωτερικό μέσω των Τομέων Επιχειρηματικής Δράσης EPC, 
Μεταλλουργίας, Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου, το Διοι-
κητικό Συμβούλιο οφείλει να ενεργήσει συχνά συλλογικά με την έν-
νοια ότι απαιτείται σχετική απόφαση που αποτυπώνεται σε πρακτικό 
συνεδρίασης διοικητικού συμβουλίου. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί 
ότι οι σχετικές αποφάσεις δεν επιβαρύνουν με επιπλέον διοικητικό ή 
άλλο κόστος την εταιρεία. Τα σχετικά πρακτικά αποφάσεων συντάσ-
σονται και υπογράφονται από το σύνολο των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου δια περιφοράς, χωρίς προηγούμενη πραγματοποίηση 
συνεδρίασης, σύμφωνα με άρθρο 21 παράγραφος 5 του Κανονι-
στικού Νόμου 2190/1920. Ειδικότερα, από το σύνολο 58 πρακτικών 
αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2018, 26 πρακτικά 
αποφάσεων συντάχθηκαν και υπογράφηκαν από τα μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου χωρίς να προηγηθεί συνεδρίαση σύμφωνα με το 
άρθρο 21 παράγραφος 5 του Κανονιστικού Νόμου 2190/1920 (όπως 
δηλώνεται στο τέλος κάθε σχετικού πρακτικού).

4.5 Περιγραφή τρόπου αξιολόγησης του Διοικη-
τικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιο-
τήτων, η οποία συστάθηκε στις 07.06.208 έχει ως 
αρμοδιότητα και  την περιοδική αξιολόγηση του 
μεγέθους και της σύνθεσης του ΔΣ, καθώς και την 
υποβολή σε αυτό προτάσεων προς εξέταση σχετι-
κά με το επιθυμητό προφίλ του. Σε αυτή τη διαδι-
κασία προΐσταται ο μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος 
Α’ του ΔΣ.

Την 07.06.2018 εκλέχθηκε νέο ενδεκαμελές ΔΣ στο 
οποίο συμμετέχουν οκτώ (8) νέα μέλη και μόνον 
τρία (3) από τα παλαιά μέλη του, ήτοι ο Πρόεδρος 
και Διευθύνων Σύμβουλος,  ο Ανώτερος Ανεξάρτη-
τος Σύμβουλος και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 
μέλος. Κατά συνέπεια η διάρκεια της λειτουργίας 
του νέου ΔΣ κατά το 2018 δεν ήταν επαρκής ώστε 
να προβεί σε αξιολόγησή του. 

Μέχρι σήμερα, η αξιολόγηση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου υλοποιείται κυρίως μέσω του απολογισμού 
των πεπραγμένων του από την ετήσια Γενική Συ-
νέλευση των Μετόχων. Επίσης, η αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου 
και των Επιτροπών του επικεντρώνεται στην εξέτα-
ση και την ανάλυση του απολογιστικού τους έργου 
σε σχέση με τους επιχειρηματικούς στόχους αλλά 
και τον βαθμό επίτευξης και προόδου της συνολι-
κής στρατηγικής της Εταιρείας.
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4.6 Εισαγωγική ενημέρωση νέων μελών ΔΣ (Induction)

Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων των νέων μελών του ΔΣ, ετέθη 
σε εφαρμογή ειδικό πρόγραμμα εισαγωγικής ενημέρωσης των νέων μελών 
(induction) που περιλάμβανε επισκέψεις σε παραγωγικές εγκαταστάσεις της 
Εταιρείας, ενημερωτικές συναντήσεις, παρουσιάσεις και συζητήσεις με τα βα-
σικά στελέχη της Διοίκησης με στόχο την κατανόηση του σκοπού και της φύσης 
των εργασιών της Εταιρείας. Στο πρόγραμμα υποστηρικτικό ρόλο είχαν τόσο 
εκτελεστικά όσο και παλαιότερα μέλη του ΔΣ με στόχο την πληρέστερη ενημέ-
ρωση και ταχύτερη ενσωμάτωση των νεών μελών. 

Ειδικότερα, κατά το Β’ εξάμηνο 2018, το πρόγραμμα Εισαγωγικής Ενημέρωσης 
(Induction) περιλάμβανε εκτενή ενημέρωση από τον Πρόεδρο του ΔΣ και Δ/
νοντα Σύμβουλο στο σύνολο των δραστηριοτήτων και των κρίσιμων και ουσιαστι-
κών θεμάτων της εταιρείας, καθώς και σε επιμέρους θέματα στρατηγικής, λει-
τουργίας και διοίκησης, αναλυτικής παρουσίασης των επιχειρηματικών τομέων 
της Εταιρείας με αντίστοιχη ενημέρωση από τους Γενικούς Δ/ντές Στρατηγικής, 
Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, τον Chief of Staff και τους Γενικούς Δ/ντές Ενέρ-
γειας και Φυσικού Αερίου.  Επίσης πραγματοποιήθηκε  επίσκεψη, ξενάγηση στο 
εργοστάσιο αλουμινίου της Εταιρείας στα «Άσπρα Σπίτια» από τον Γενικό Δ/ντή 
ΤΕΔ Μεταλλουργίας και συζήτηση με τους εκεί διευθυντές του εργοστασίου, 
που παρακολούθησαν όλα τα νέα μέλη. Επιπλέον τα νέα μέλη ΔΣ ενημερώθη-
καν από τη Διευθύντρια της Νομικής Υπηρεσίας και τον Εταιρικό Γραμματέα για 
τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τον κώδικα Δεοντολογίας, τον Εσωτερικό 
Κανονισμό της Εταιρείας, τη χρηματιστηριακή νομοθεσία, την πολιτική προστα-
σίας προσωπικών δεδομένων, το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρεί-
ας και γενικότερα τις πολιτικές και διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία της 
Εταιρείας.

Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν επιμέρους συναντήσεις νέων μελών με τους 
Γενικούς Διευθυντές της Εταιρείας, καθώς και ειδικές συναντήσεις των μελών 
των επιτροπών Ελέγχου και Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων με τους 
αρμόδιους διευθυντές, Εσωτερικού ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Οι-
κονομικής Διεύθυνσης, Chief of Staff, Γενικό Δ/ντή Χρηματοοικονομικών, και τη  
Γενική Δ/ντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού,  καθώς και από τους τακτικούς ελεγκτές 
της Εταιρείας. 

5. Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού
Συμβούλιου και λοιπών Επιτροπών

Το έργο του Διοικητικού Συμβουλίου υποστηρίζεται από τις ακόλουθες Επιτρο-
πές οι οποίες έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε οικονομικούς, νομικούς και άλ-
λους ειδικούς συμβούλους για την αρτιότερη υλοποίηση του έργου τους. 

5.1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με τον ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουρ-
γίας της Εταιρείας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίθηκε και 
τέθηκε σε ισχύ με την από 3.11.2009 απόφαση της Επιτροπής και τροποποιή-
θηκε στη συνέχεια δυνάμει της από 11.05.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Εταιρείας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής, αναφέρεται 
μέσω του Προέδρου της στο Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσοντας τακτικές ή 
έκτακτες αναφορές και βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τη Διεύθυνση Εσω-
τερικού Ελέγχου της Εταιρείας.

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας η Επιτροπή 
αποτελείται από τρία τουλάχιστον μέλη, τα οποία στην πλειονότητά τους πρέπει 
να είναι ανεξάρτητα κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 3016/2002, όπως 
ισχύει, και αποτελεί είτε ανεξάρτητη επιτροπή, είτε επιτροπή του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Ειδικότερα, η Επιτροπή απαρτίζεται από μη εκτελεστικά μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου και από μέλη που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση 
των μετόχων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη της ή εκλέγεται 
από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και είναι ανεξάρτητος από 
την Εταιρεία. Τουλάχιστον ένα μέλος της Επιτροπής είναι ορκωτός ελεγκτής 
λογιστής σε αναστολή ή συνταξιούχος ή διαθέτει επαρκή γνώση στην ελεγκτική 
και λογιστική. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, η θητεία 
των μελών της είναι ανάλογη με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός αν 

άλλως αποφασιστεί με απόφαση της Γενικής Συνέ-
λευσης ή, κατ’ εξουσιοδότηση της τελευταίας, του 
Διοικητικού Συμβουλίου, και η Επιτροπή δύναται να 
εκλέγει γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών 
των συνεδριάσεών της. Απαγορεύονται στα μέλη 
και στον γραμματέα της Επιτροπής οι εξωτερικές 
δραστηριότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να παρε-
μποδίσουν την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων και να 
επιφέρουν σύγκρουση συμφερόντων. Σε κάθε μέ-
λος της Επιτροπής παρέχεται κατάλληλη ενημέρω-
ση, εκπαίδευση και αμοιβή σε σχέση με τον χρόνο 
απασχόλησής του.

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει τουλάχιστον 4 φο-
ρές ετησίως και βασικές αρμοδιότητές της αποτε-
λούν η παρακολούθηση του υποχρεωτικού ελέγχου 
των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομι-
κών καταστάσεων της Εταιρείας, της διαδικασίας 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης καθώς και της 
αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού 
ελέγχου, όπου συμπεριλαμβάνεται η παροχή γενι-
κών κατευθύνσεων προς τη Διεύθυνση Εσωτερικού 
Ελέγχου όσον αφορά στο πλαίσιο εργασίας και τις 
δραστηριότητες που θα ελεγχθούν, η εξέταση των 
δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγ-
χου, με σκοπό να αξιολογήσει την αποτελεσματικό-
τητά της, η ενημέρωσή της σε τακτική βάση για την 
πορεία των εργασιών της Διεύθυνσης Εσωτερικού 
Ελέγχου και η επιβεβαίωση ότι σημαντικά προβλή-
ματα και αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί, καθώς 
επίσης και οι σχετικές εισηγήσεις, έχουν κοινοποι-
ηθεί και συζητηθεί έγκαιρα με τη Διοίκηση, η οποία 
έχει λάβει τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες. 
Επιπλέον η Επιτροπή δικαιούται όποτε το κρίνει 
απαραίτητο να αναζητά από τη Διεύθυνση Εσωτε-
ρικού Ελέγχου ή τρίτους, πληροφορίες που θεωρεί 
απαραίτητες για την ορθή άσκηση του έργου της.

Η  Επιτροπή Ελέγχου απαρτίζεται από δύο ανεξάρ-
τητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου  και ένα μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 
το οποίο εξελέγη κατά την Τακτική Γενική συνέλευ-
ση της Εταιρείας  την 07.06.2018 και σύμφωνα με 
δήλωση της Εταιρείας, πληροί τις προϋποθέσεις 
του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 και τις διατάξεις 
περί ανεξαρτησίας του Ν. 3016/2002. Η θητεία των 
μελών της Επιτροπής είναι τετραετής, ανάλογη με 
την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
και λήγει την 07.06.2022. Η Επιτροπής συγκροτή-
θηκε σε σώμα με την από 07.06.2018 απόφασή της.  
Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα, τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως, και 
εκτάκτως όταν απαιτηθεί.
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Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου (01/01/2018 - 06/06/2018)

Σύνθεση Επιτροπής 
Ελέγχου Ιδιότητα Διάρκεια θητείας

Συνεδριάσεις Επιτροπής από 
01/01/2018 - 06/06/2018  

(3)

Ποσοστό συμμετοχής
στις συνεδριάσεις

Απόστολος 
Γεωργιάδης Πρόεδρος 18.06.2014 - 07.06.2018 3/3 100%

Χρήστος Ζερεφός Μέλος 18.06.2014 - 07.06.2018 3/3 100%

Κωνσταντίνος 
Κοτσιλίνης Μέλος 01.06.2017 - 07.06.2018 3/3 100%

Σύνθεση Επιτροπής 
Ελέγχου Ιδιότητα Διάρκεια θητείας

Συνεδριάσεις Επιτροπής από 
07/06/2018 - 31/12/2018  

(7)

Ποσοστό συμμετοχής στις 
συνεδριάσεις

Αλέξιος Πιλάβιος Πρόεδρος 07.06.2018 - 07.06.2022 7/7 100%

Ιωάννης Πετρίδης Μέλος 07.06.2018 - 07.06.2022 7/7 100%

Κωνσταντίνος 
Κοτσιλίνης Μέλος 07.06.2018 - 07.06.2022 7/7 100%

Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου (07/06/2018 - 31/12/2018)

Γραμματέας της Επιτροπής είναι η δικηγόρος Βασιλική Πράντζου. 

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου και ο κανονισμός λειτουργίας της έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
της Εταιρίας www.mytilineos.gr στη διεύθυνση: www.mytilineos.gr/el-gr/committees/and-external-auditors 

Τα θέματα που συζητήθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου κατά την χρήση του 2018 παρατίθενται στον κάτωθι πίνακα: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

17.01.2018

1. Παρουσίαση εκ μέρους των τακτικών ορκωτών ελεγκτών (Grant Thornton) σχετικά με τον 
σχεδιασμό του τακτικού ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
της χρήσης 2017.
2. Έγκριση εκθέσεων ελέγχου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου («ΔΕΕ») 
3. Έγκριση της προτεινόμενης δομής της Διεύθυνσης Εσωτερικού  Ελέγχου («ΔΕΕ»)
4. Έγκριση του πλάνου ελέγχων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου («ΔΕΕ») για το 2018
5. Έγκριση του Προγράμματος Εργασιών της Επιτροπής για το 2018
6. Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής για το έτος 2017.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

26.03.2018

1. Παρουσίαση εκ μέρους των τακτικών ορκωτών ελεγκτών (Grant Thornton) και της 
Κεντρικής Υπηρεσίες Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας των βασικών θεμάτων (key 
audit matters) κατά τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την 
εταιρική χρήση που έληξε 31.12.2017 και υποβολή προς την Επιτροπή της συμπληρωματικής 
έκθεσης του άρθρου 11 του Κανονισμού ΕΕ 537/2014.
2. Σύνταξη έκθεσης της Επιτροπής προς το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας επί των 
ετήσιων ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την 
εταιρική χρήση που έληξε 31.12.2017

16.05.2018

1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων της Επιτροπής Ελέγχου από 17.01.2018 και 26.03.2018
2. Εισήγηση προς το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας για τον διορισμό τακτικών ορκωτών 
ελεγκτών για τη χρήση 2018 μετά από πρόταση της Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών 
Υπηρεσιών της Εταιρείας
3. Έγκριση εκθέσεων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου («ΔΕΕ») με αντικείμενο (α) 
Διαχείριση δικαιωμάτων SAP και (β) Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου ΤΕΔ Ενέργειας
4. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου («ΔΕΕ»)
5. Έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης της Επιτροπής για τα πεπραγμένα του α’ τριμήνου 2018

07.06.2018 Ορισμός Προέδρου και συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

20.07.2018

1. Ενημέρωση για το ετήσιο πλάνο εργασιών της Επιτροπής
2. Ενημέρωση για τα πεπραγμένα της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ)
3. Ενημέρωση από τους τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές για τον προγραμματισμό των ελεγκτικών τους 
εργασιών
4. Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για το 
β’ τρίμηνο του έτους 2018

07.09.2018

1. Ενημέρωση από τους τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές στο πλαίσιο της επισκόπησης των εξαμηνιαίων 
ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (30.06.2018)
2. Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επί των 
εξαμηνιαίων ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας
3. Παρουσίαση της Γενικής Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών
4. Παρουσίαση της Διεύθυνσης Κανονιστικής Συμμόρφωσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

21.09.2018
Έγκριση υποβολής προσφορών εκ μέρους των Ορκωτών Ελεγκτών (Grant Thornton) για παροχή 
επιτρεπόμενων υπηρεσιών προς την Εταιρεία και θυγατρικές της

12.10.2018
1. Έκθεση πεπραγμένων γ’ τριμήνου 2018 εκ μέρους της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου («ΔΕΕ»)
2. Έγκριση εκθέσεων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου («ΔΕΕ»)
3. Ερωτηματολόγιο από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων («ΕΛΤΕ»)

02.11.2018

1. Σύνταξη έκθεσης της Επιτροπής προς το διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας για τη δραστηριότητα 
της Επιτροπής κατά το γ’ τρίμηνο του έτους 2018
2. Έγκριση έκθεσης ελέγχου του τμήματος International Operations της Διεύθυνσης Εσωτερικού 
Ελέγχου («ΔΕΕ»)
3. Ενημέρωση ολοκλήρωσης εργασιών φορολογικού ελέγχου χρήσης 2017
4. Προέγκριση γνωστών και επαναλαμβανόμενων εργασιών που διενεργούν οι τακτικοί ορκωτοί 
ελεγκτές για λογαριασμό της Εταιρείας και θυγατρικών της και δεν εντάσσονται στον τακτικό 
υποχρεωτικό έλεγχο
5. Παρουσίαση του Τμήματος Διαχείρισης Μη-Χρηματοοικονομικού Κινδύνου

30.11.2018

1. Αναλυτική παρουσίαση από Grant Thornton εργασιών φορολογικού ελέγχου χρήσης 2017 και 
πορίσματα (φορολογικό πιστοποιητικό)
2. Ενημέρωση από Grant Thornton για IFRS 15, διαφορές μεταξύ εξαμηνιαίων και ετήσιων εκθέσεων 
αναφορικά με IFRS 9 και 15, σχεδιασμό τακτικού ελέγχου χρήσης 2018
3.Έγκριση εκθέσεων ελέγχου της Διεύθυνσης  Εσωτερικού Ελέγχου στα αντικείμενα (α) 
«Δειγματοληπτική απογραφή των αποθεμάτων της Κεντρικής Αποθήκης του Τομέα Μεταλλουργίας 
(Αλουμίνιο της Ελλάδος)» και (β) «Παρακολούθηση υλοποίησης (follow-up) των συμφωνηθέντων 
σχεδίων δράσης με προθεσμία έως 30.06.2018»
4. Ενημέρωση από ΔΕΕ για διαδικασία κατάρτισης πλάνου ελέγχων για το έτος 2019.

5.2 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Σκοπός

Τα καθήκοντα της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων είναι:

• Η υποβολή προτάσεων στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την αμοιβή κάθε 
εκτελεστικού μέλους του, συμπεριλαμβανομένου του bonus και των αποδοχών 
βάσει κινήτρων που σχετίζονται με τη διανομή μετοχών.

• Η εξέταση και υποβολή προτάσεων στο διοικητικό συμβούλιο και μέσω αυτού 
στη Γενική Συνέλευση των μετόχων, όταν αυτό απαιτείται, αναφορικά με προ-
γράμματα χορήγησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών ή χορήγησης 
μετοχών.

• Η τακτική επανεξέταση του μισθού των εκτελεστικών μελών του διοικητικού 
συμβουλίου και άλλων όρων των συμβάσεών τους με την Εταιρεία, συμπεριλαμ-
βανομένων των αποζημιώσεων, σε περίπτωση αποχώρησης, και των συνταξιο-
δοτικών ρυθμίσεων.

• Η υποβολή προτάσεων στο διοικητικό συμβούλιο για οποιαδήποτε επιχειρησι-
ακή πολιτική συνδεόμενη με αμοιβές.

• Η εξέταση της ετήσιας έκθεσης αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

• Ο καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασι-
ών διορισμού των μελών του διοικητικού συμβου-
λίου.

• Η ανά χρονικά διαστήματα αξιολόγηση του μεγέ-
θους και της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, 
καθώς και η υποβολή σε αυτό προτάσεων προς 
εξέταση σχετικά με το επιθυμητό προφίλ του.

• Η διεκπεραίωση της διαδικασίας προσδιορισμού 
και επιλογής υποψηφίων μελών διοικητικού συμ-
βουλίου, και

• Η υποβολή προτάσεων στο διοικητικό συμβούλιο 
για την ανάδειξη των υποψήφιων μελών του.

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων 
συνέρχεται τακτικά, ώστε να εκτελεί αποτελεσματι-
κά τα καθήκοντά της. Καταρτίζει τον κανονισμό λει-
τουργίας της, στον οποίο εξηγούνται ο ρόλος και οι 
αρμοδιότητές της και τον οποίο δημοσιοποιεί στον 
ιστότοπο της Εταιρείας.
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Σύσταση και σύνθεση

Η Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, συστάθηκε με την από 07.06.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας και αποτελείται από τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Γραμματέας της Επι-
τροπής είναι η Εταιρικός Γραμματέας Λήδα Κοντογιάννη με αναπληρωτή τον Αναπληρωτή Εταιρικό Γραμματέα Παναγιώτη 
Ψαρρέα.

Σύνθεση Επιτροπής 
Αμοιβών και Ανάδειξης 

Υποψηφιοτήτων
Ιδιότητα Διάρκεια θητείας

Συνεδριάσεις Επιτροπής από 
07/2018  

(4)

Ποσοστό συμμετοχής στις 
συνεδριάσεις

Γεώργιος Χρυσικός Πρόεδρος 07.06.2018-07.06.2022 4/4 100%

Εμμανουήλ Κακαράς Μέλος 07.06.2018-07.06.2022 4/4 100%

Κωνσταντίνα Μαυράκη Μέλος 07.06.2018-07.06.2022 4/4 100%

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Αμοιβών η οποία αντικαταστάθηκε από την Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων δεν 
συνεδρίασε.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελί-
δα της Εταιρίας www.mytilineos.gr  στη διεύθυνση: https://www.mytilineos.gr/el-gr/committees/and-external-auditors#tab-
remunerations-committee. Ο κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής είναι υπό εκπόνηση.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

07.06.2018
Συγκρότηση της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και ορισμός 
Προέδρου

16.07.2018 
1. Ρόλος και καθήκοντα της Επιτροπής, Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής, 2.  
Προγραμματισμός εργασιών της Επιτροπής

11.09.2018  
Συνδρομή εξωτερικού συμβούλου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας 
περί αποδοχών που απορρέουν από το Ν. 4548/2018

06.11.2018
1. Πορεία έργου του εξωτερικού συμβούλου «Πολιτική Αποδοχών μελών ΔΣ», 2.  
Συνάντηση με την ΓΔ Ανθρωπίνου Δυναμικού ενημέρωση περί των σχετικών με το 
αντικείμενο της Επιτροπής θεμάτων της Εταιρείας

5.3 Λοιπές επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν μέλη του Διοι-
κητικού Συμβουλίου

Επιπλέον των δύο ανωτέρω επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, 
η Εταιρεία έχει συστήσει την ακόλουθη επιτροπή στην οποία συμμε-
τέχουν εκτελεστικά, ανεξάρτητα μη εκτελεστικά  μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και στελέχη της Εταιρείας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σκοπός 

Η Επιτροπή Eταιρικής Kοινωνικής Eυθύνης έχει συμβουλευτικό ρόλο 
προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας για την επιτήρηση και 
την ορθή διαδικασία εφαρμογής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
στην Εταιρεία που αφορά πολιτικές, στόχους, δράσεις και αποτελέ-
σματα σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και ηθικά ζητήματα που σχετίζο-
νται τόσο με το εσωτερικό όσο και με το εξωτερικό περιβάλλον της 
Εταιρείας.

Σύσταση και σύνθεση

Η Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συστάθηκε με την από 
17.11.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η 
σύνθεσή της, όπως επανακαθορίστηκε με την από την 07.06.2018 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι επταμελής 
και αποτελείται από:

- Τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρεί-
ας, εκ των οποίων ένα εκτελεστικό, και δύο ανεξάρ-
τητα μη εκτελεστικά

- Την Ειδική Σύμβουλο του Διευθύνοντος Συμβού-
λου για θέματα Ε.Κ.Ε.,

- Τη Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού,

- Τον Προϊστάμενο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
και

- Την Προϊσταμένη του Τμήματος Εταιρικής Επικοι-
νωνίας.

Ο Πρόεδρος ορίζεται από τα μέλη της Επιτροπής 
σε συνεδρίασή της και μπορεί να αντικατασταθεί με 
ομόφωνη απόφαση των μελών της.



74

Σύνθεση Επιτροπής Ε.Κ.Ε. (01/01/2018 - 06/06/2018)

Σύνθεση Επιτροπής Ε.Κ.Ε. Ιδιότητα Διάρκεια θητείας

Χρήστος Ζερεφός Πρόεδρος 01.01.2018 - 06.06.2022

Ευάγγελος Μυτιληναίος Μέλος 01.01.2018 - 06.06.2022

Σοφία Δασκαλάκη Μυτιληναίου Μέλος 01.01.2018 - 06.06.2022

Φώτιος Σπυράκος Μέλος 01.01.2018 - 06.06.2022

Βίβιαν Μπουζάλη Μέλος 01.01.2018 - 06.06.2022

Σύνθεση Επιτροπής Ε.Κ.Ε. Ιδιότητα Διάρκεια θητείας Συνεδριάσεις Επιτροπής από 
07/06/2018 - 31/12/2018

Ποσοστό συμμετοχής
στις συνεδριάσεις

Σοφία Δασκαλάκη - Μυτιληναίου Πρόεδρος 01.01.2018-07.06.2022 2/2 100%

Δημήτριος Παπαδόπουλος Μέλος 07.06.2018-07.06.2022 2/2 100%

Παναγιώτα Αντωνάκου Μέλος 07.06.2018-07.06.2022 2/1 50%

Κωνσταντίνα Μαυράκη Μέλος 07.06.2018-07.06.2022 2/2 100%

Δήμητρα Μπρακατσέλου Μέλος 07.06.2018-07.06.2022 2/2 100%

Γεώργιος Γαλάνης Μέλος 07.06.2018-07.06.2022 2/2 100%

Τριανταφυλλιά Λαναρά Μέλος 07.06.2018-07.06.2022 2/2 100%

Η Επιτροπή δεν συνεδρίασε κατά την περίοδο 01/01/2018 - 06/06/2018. 

Σύνθεση Επιτροπής Ε.Κ.Ε. (07/06/2018 - 31/12/2018)

Ακολουθούν συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών της επιτροπής ΕΚΕ, 
που δεν είναι μέλη ΔΣ, καθώς και του Γραμματέα της Επιτροπής.

ΣΟΦΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ

Γεννήθηκε το 1952 στο Μπουένος Άιρες. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων 
(BSc ,Deree College ) και Οικονομικά (MSc Econ, London School of Economics). 
Εργάστηκε, ως οικονομική αναλύτρια  δύο χρόνια στο «Τμήμα Βραχυχρόνιων 
Οικονομικών Προβλέψεων» του Υπουργείου Συντονισμού, πέντε χρόνια στο 
«Τμήμα Μελετών» της Τραπέζης της Ελλάδος και από το 1985 στην Εταιρεία, 
αναπτύσσοντας τους τομείς Εταιρικών Σχέσεων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης. Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. ΣΕΒ και από τον Ιούνιο του 2013 είναι μέλος του 
Αμερικανο-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητήριου. Διετέλεσε από το 2000 έως το 
2010 εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλος και Αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων. 
Είναι ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο, η «ΕΛΠΙΔΑ», κα-
θώς και του Δικτύου «Διεθνής Διαφάνεια - Hellas».

ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΥ 

H Δήμητρα Μπρακατσέλου, έχοντας στο ενεργητικό της 20 έτη εμπειρίας στον 
τομέα του HR, ανέλαβε το 2017 το ρόλο της Γενικής Διευθύντριας Ανθρώπινου 
Δυναμικού της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.

Στο παρελθόν κατείχε ανώτερες θέσεις ευθύνης στον τομέα διαχείρισης αν-
θρώπινων πόρων σε πολυεθνικές εταιρείες όπως η Coca-Cola Hellenic Bottling 
Company και η Vodafone αλλά και στον τραπεζικό τομέα, συγκεκριμένα στην 
Εθνική Τράπεζα.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής 
της σταδιοδρομίας, η κ. Μπρακατσέλου έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει με επι-
τυχία στρατηγικές και προγράμματα που είχαν να κάνουν με την προσέλκυση, 
αξιολόγηση και ένταξη νέων εργαζομένων, την εκπαίδευση και περαιτέρω επαγ-
γελματική ανάπτυξη, την αξιολόγηση της απόδοσης και επιβράβευση με βάση 
τους επιχειρησιακούς στόχους αλλά και την ενεργό συμμετοχή των εργαζομέ-
νων σε προγράμματα ΕΚΕ. 

Διαθέτει πτυχίο Γαλλικής Φιλολογίας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πα-
νεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία από το 
Université Stendhal Grenoble 3 και MBA από το ALBA Graduate Business School.
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

O Γιώργος Γαλάνης, με περισσότερα από 16 
χρόνια εμπειρίας στον τομέα της Εταιρικής Κοι-
νωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.), κατέχει από τον Οκτώ-
βριο του 2014 τη θέση του CSR (Corporate 
Social Responsibility) Manager της εταιρείας                                                                  
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ S.A. Από το 2002 μέχρι και το 2014 
o κ. Γαλάνης κατείχε τη θέση του Διευθυντή του 
τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Επι-
κοινωνίας, της εξειδικευμένης συμβουλευτικής 
εταιρείας παροχής στρατηγικής Ε.Κ.Ε., MEDA 
Communication A.E. Κατά τη διάρκεια της θητείας 
του δραστηριοποιήθηκε: α) στην ανάπτυξη εξειδι-
κευμένων καινοτόμων ερευνητικών εργαλείων για 
την προώθηση και την εφαρμογή της Ε.Κ.Ε. στις 
ελληνικές επιχειρήσεις, β) στη διαμόρφωση κουλ-
τούρας Ε.Κ.Ε. και στην ανάπτυξη και εφαρμογή 
στρατηγικών κατευθύνσεων, γ) στην κατάρτιση 
Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης και δ) στην εκπαί-
δευση προσωπικού και στελεχών. Στο πλαίσιο αυτό, 
ως εξωτερικός σύμβουλος υποστήριξε κορυφαίες 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όπως: OTE, Cosmote, 
ALPHA BANK, EUROBANK, AB Βασιλόπουλος, 
Vodafone, Wind, Interamerican, Revoil, και Coca 
Cola 3E. Το 2012 ήταν επικεφαλής της ομάδας έρ-
γου που ανέλαβε και ολοκλήρωσε με επιτυχία την 
κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης της Κύπρου υπό την εποπτεία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας (Γραφείο Προγραμμα-
τισμού). Ο Γιώργος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. 
Είναι απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του 
Παντείου Πανεπιστήμιου Αθηνών ενώ, μέσω εται-
ρικής υποτροφίας, απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων 
από το Stirling University of Scotland UK.
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Σύνθεση Επιτροπής Ε.Κ.Ε. Ιδιότητα Διάρκεια θητείας

Χρήστος Ζερεφός Πρόεδρος 01.01.2018 - 06.06.2022

Ευάγγελος Μυτιληναίος Μέλος 01.01.2018 - 06.06.2022

Σοφία Δασκαλάκη Μυτιληναίου Μέλος 01.01.2018 - 06.06.2022

Φώτιος Σπυράκος Μέλος 01.01.2018 - 06.06.2022

Βίβιαν Μπουζάλη Μέλος 01.01.2018 - 06.06.2022

Σύνθεση Επιτροπής Ε.Κ.Ε. Ιδιότητα Διάρκεια θητείας Συνεδριάσεις Επιτροπής από 
07/06/2018 - 31/12/2018

Ποσοστό συμμετοχής
στις συνεδριάσεις

Σοφία Δασκαλάκη - Μυτιληναίου Πρόεδρος 01.01.2018-07.06.2022 2/2 100%

Δημήτριος Παπαδόπουλος Μέλος 07.06.2018-07.06.2022 2/2 100%

Παναγιώτα Αντωνάκου Μέλος 07.06.2018-07.06.2022 2/1 50%

Κωνσταντίνα Μαυράκη Μέλος 07.06.2018-07.06.2022 2/2 100%

Δήμητρα Μπρακατσέλου Μέλος 07.06.2018-07.06.2022 2/2 100%

Γεώργιος Γαλάνης Μέλος 07.06.2018-07.06.2022 2/2 100%

Τριανταφυλλιά Λαναρά Μέλος 07.06.2018-07.06.2022 2/2 100%

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΙΛΙΩ) ΛΑΝΑΡΑ

Η Φιλιώ Λαναρά είναι Προϊστάμενη του Τμήματος Εταιρικής Επικοι-
νωνίας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ από τον Απρίλιο του 2017. Μέχρι τότε, 
εργαζόταν ως Σύμβουλος Εταιρικής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέ-
σεων και παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες με έμφαση στη στρατη-
γική προσέγγιση.Το διάστημα 2011-2014 ήταν η Υπεύθυνη του Γρα-
φείου Τύπου του ΥΠΕΚΑ, ενώ κατά τη Διάρκεια της Ελληνικής Προ-
εδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ ήταν ο Σύνδεσμος Επικοινωνίας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.Από 
τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι τον Ιούνιο του 2011 ήταν επικεφαλής 
του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Έχει εργαστεί ως 
στέλεχος Γραφείων Τύπου σε Οργανισμούς όπως το ΠΑΣΟΚ και το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Μακεδονίας, ενώ έχει διδάξει Δημό-
σιες Σχέσεις και Διαφήμιση στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Σπούδασε 
Δημοσιογραφία και ΜΜΕ στο ΑΠΘ, συνέχισε τις σπουδές της στην 
Κοινή Γνώμη και Δημόσια Επικοινωνία στο Εθνικό Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο στις Διεθνείς 
Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.

ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΜΠΟΥΝΤΑΛΗ -
Γραμματέας της Επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης

Εργάζεται στη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ από το 1998 στη Δι-
εύθυνση Επικοινωνίας. 

Από το 2013 έχει αναλάβει καθήκοντα Συντονίστρι-
ας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρίας.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. 

Είναι κάτοχος MBA από το University of Huddersfield 
καθώς και B.A. in Business & Management από το 
London Guildhall University. 

Τα κύρια θέματα των συνεδριάσεων αυτών παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

28.06.2018 Συγκρότηση της Επιτροπής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και ορισμός Προέδρου

16.07.2018
Επικύρωση σχεδίου «Κανονισμού Λειτουργίας Επιτροπής Ε.Κ.Ε. 
Έγκριση  του «Σχεδίου Δράσης Ε.Κ.Ε. - 2018»

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

6.1 Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης και βασικές 
εξουσίες αυτής

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

α) παράταση της διάρκειας, συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, 
αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας,

β) τροποποίηση του καταστατικού,

γ) αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περί-
πτωση της παραγράφου 2 περ. (α) του άρθρου 5 του Καταστατικού, 
τις επιβαλλόμενες από διατάξεις νόμων και τη γενόμενη με κεφαλαι-
οποίηση αποθεματικών,

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

ε) εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώ-
σεις του άρθρου 22 του Καταστατικού,
στ) εκλογή ελεγκτών,

ζ) εκλογή εκκαθαριστών,

η) έγκριση των ετήσιων λογαριασμών (ετησίων οικονομικών καταστά-
σεων),

θ) διάθεση ετήσιων κερδών

Στις ανωτέρω αρμοδιότητες δεν υπάγονται:

α) αυξήσεις που αποφασίζονται κατ’ εφαρμογή της 
παρ. 1 και 14 του άρθρου 13 του κ.ν. 2190/1920 ως 
εκάστοτε ισχύει, καθώς και αυξήσεις που επιβάλλο-
νται από διατάξεις άλλων νόμων.

β) οι τροποποιήσεις του Καταστατικού που αποφα-
σίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατ’ εφαρμο-
γή της παρ. 5 του άρθρου 11 , της παρ. 2 του άρ-
θρου 13α της παρ. 13 του άρθρου 13 και της παρ. 
4 του άρθρου 17β του κ.ν.2190/1920 ως εκάστοτε 
ισχύει.

γ) η απορρόφηση κατά το άρθρο 78 ανώνυμης εται-
ρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το 
100% των μετοχών της, και

δ) η δυνατότητα διανομής κερδών ή προαιρετικών 
αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον 
έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της τακτικής 
γενικής συνέλευσης.

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

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

4. Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές συνελεύσεις και εκείνες 
που εξομοιώνονται μ’ αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον πλή-
ρεις ημέρες πριν από την οριζόμενη για την συνεδρίασή της. Διευκρινίζεται 
ότι συνυπολογίζονται και οι μη εργάσιμες ημέρες. Η ημέρα δημοσιεύσεως της 
προσκλήσεως της Γενική Συνέλευσης και η ημέρα της συνεδριάσεώς της δεν 
υπολογίζονται. Η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως περιλαμβάνει τουλάχι-
στον το οίκημα με ακριβή διεύθυνση, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρί-
ασης, τα θέματα της ημερήσιας διατάξεως με σαφήνεια, τους μετόχους που 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής, καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο, με τον 
οποίο οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στη συνέλευση και να ασκήσουν 
τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή ενδεχομένως και εξ 
αποστάσεως. Πρόσκληση δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία παρί-
στανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχι-
κού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της 
και στη λήψη αποφάσεων.

5. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των 
θεμάτων της ημερησίας διατάξεως όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή ποσοστό τουλά-
χιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Εάν 
δεν συντελεσθεί τέτοια απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, συγκαλείται επαναλη-
πτική συνέλευση μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία της συνεδρι-
άσεως που ματαιώθηκε, με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) 
ημέρες τουλάχιστον πριν. Η επαναληπτική συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρ-
τία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερησίας διατάξεως 
οποιοδήποτε και αν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, 
που εκπροσωπείται σ’ αυτή.

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

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

8. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα 
θέματα που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη καταρ-
τίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και περιλαμβάνει τις προτάσεις του Διοι-
κητικού Συμβουλίου προς τη Συνέλευση, καθώς και τις τυχόν προτάσεις των 
ελεγκτών ή των μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβε-
βλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Για τα θέματα που συζητούνται και για τα οποία 
λαμβάνονται αποφάσεις στη Συνέλευση τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται 
από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα της. Στην αρχή των πρακτικών καταχωρεί-

ται ο κατάλογος των μετόχων, που είναι παρόντες 
ή αντιπροσωπεύονται στη Γενική Συνέλευση. Αν στη 
Γενική Συνέλευση παρίσταται ένας (1) μόνον μέτο-
χος, είναι υποχρεωτική η παρουσία Συμβολαιογρά-
φου, που προσυπογράφει τα πρακτικά της συνεδρι-
άσεως.

6.2 Δικαιώματα των μετόχων και τρόπος άσκη-
σής τους

1. Οι μέτοχοι ασκούν τα σχετικά με τη διοίκηση της 
Εταιρείας δικαιώματά τους μόνο με τη συμμετοχή 
τους στη Γενική Συνέλευση. Κάθε μετοχή παρέχει 
δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

2. Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει 
όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συ-
στήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε) στο οποίο τη-
ρούνται οι κινητές αξίες. Η απόδειξη της μετοχικής 
ιδιότητας γίνεται με προσκόμιση σχετικής έγγρα-
φης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά 
με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρείας 
με τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του μετόχου 
πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης 
(5ης) ημέρας που προηγείται της συνεδρίασης της 
Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής) και 
η σχετική έγγραφη βεβαίωση απόδειξης της μετοχι-
κής ιδιότητας εκδιδόμενη από το φορέα πρέπει να 
περιέλθει στην εταιρεία το αργότερο την τρίτη (3η) 
ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

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

4. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋ-
ποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου 
ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η 
οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μετα-
βίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που με-
σολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και 
την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

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

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

6.3 Λοιπά δικαιώματα μετόχων

1. Δέκα (10) ημέρες πριν από τη τακτική Γενική Συνέλευση, κάθε μέ-
τοχος μπορεί να πάρει από την Εταιρεία τις ετήσιες οικονομικές κα-
ταστάσεις, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβου-
λίου και των ελεγκτών. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να έχουν κατατεθεί 
έγκαιρα από το Διοικητικό Συμβούλιο στο γραφείο της Εταιρείας.

2. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσωπούν τουλάχιστον 
το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, το 
Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλεί Έκτακτη Γε-
νική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεώς της, 
που να μην απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ημέρες από 
την ημέρα που επιδόθηκε η αίτηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται με ακρίβεια το 
αντικείμενο της ημερήσιας διατάξεως. Εάν δεν συγκληθεί Γενική 
Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός είκοσι (20) ημερών 
από την επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από 
τους αιτούντες μετόχους με δαπάνες της Εταιρείας, με απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται 
κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Στην απόφαση αυτή 
ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η ημε-
ρήσια διάταξη.

3. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του 
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υπο-
χρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, 
που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση πε-
ριέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες 
πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δη-
μοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν. 2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον 
ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Αν τα θέματα αυτά δεν δημο-
σιευτούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή 
της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 
39 του Κ.Ν. 2190/1920 κα να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά 
τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με δαπάνη της Εταιρείας.

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

5. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που 
υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον 
πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το 
Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη 
Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες 
πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο 
μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική 
εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

6. Σε περίπτωση αιτήσεως μετόχων, που εκπροσω-
πούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του κατα-
βεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ο Πρόεδρος 
της Γενικής Συνέλευσης είναι υποχρεωμένος να 
αναβάλει για μια φορά τη λήψη αποφάσεων Τα-
κτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για όλα ή 
ορισμένα θέματα, ορίζοντας ημέρα συνεδριάσεως 
για τη λήψη τους εκείνη που ορίζεται στην αίτηση 
των μετόχων, που όμως δεν μπορεί να απέχει πε-
ρισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα 
της αναβολής. Η μετ’ αναβολή Γενική Συνέλευση 
αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαι-
τείται η επανάληψη διατυπώσεων δημοσίευσης 
της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δε, μπο-
ρούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι, τηρουμένων 
των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 2 και 28α του 
Κ.Ν.2190/1920.

7. Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα 
εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κε-
φαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται 
να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον 
είναι τακτική, τα ποσά που κατά την τελευταία δι-
ετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρείας, κα-
θώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από 
οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με 
αυτούς. Επίσης, μετά από αίτηση οποιουδήποτε 
μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) 
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική 
Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται 
να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες 
συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της 
Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για 
την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερή-
σιας διάταξης.

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

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

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

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

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

7. Περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών των συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας 
σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομι-
κών καταστάσεων

7.1 Πλαίσιο συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων 
της Εταιρείας σε σχέση με τη διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομι-
κών καταστάσεων.

Η διασφάλιση της αξιοπιστίας των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εται-
ρείας και του Ομίλου επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής Διαδικασιών Εσωτε-
ρικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει ξεχωριστές 
διαδικασίες για μηνιαίες αναφορές Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Ενδιά-
μεσες και Ετήσιες.

Συγκεκριμένα, κάθε μήνα η Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Αναφορών και 
Ελέγχου της Εταιρείας λαμβάνει από τις Διευθύνσεις Οικονομικής Διαχείρισης 
των Τομέων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας χρηματοοικονομικά στοιχεία και 
πληροφορίες ώστε να προχωρήσει σε έλεγχο αυτών και παραγωγή αναφορών 
προς τη Διοίκηση της Εταιρείας. Οι πληροφορίες αυτές παράγονται σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η Διοίκηση της Εταιρεί-
ας κάθε μήνα ενημερώνεται για την εξέλιξη των ενοποιημένων βασικών χρημα-
τοοικονομικών μεγεθών μέσω διοικητικών αναφορών. Η μηνιαία παρακολούθη-
ση, ο έλεγχος των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και οι αναλύσεις 
επί αυτών αποτελούν βασικό εργαλείο ελέγχου ποιότητας και συνέπειας των 
οικονομικών αποτελεσμάτων.

Σχετικά με τις Ενδιάμεσες και Ετήσιες ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, 
η Εταιρεία χρησιμοποιεί ένα εξελιγμένο λογισμικό για την ενοποίηση των οικο-
νομικών αποτελεσμάτων και καταστάσεων καθώς και για την παραγωγή αναφο-
ρών προς τη Διοίκηση, το επενδυτικό κοινό και λοιπούς ενδιαφερόμενους. Το 
συγκεκριμένο λογισμικό ενημερώνεται αυτόματα από το πρόγραμμα λογιστικής 
παρακολούθησης της Εταιρείας και διαθέτει ελεγκτικούς μηχανισμούς για την 
ορθή μεταφορά και απεικόνιση των δεδομένων. Η Διεύθυνση Χρηματοοικονο-
μικών Αναφορών και Ελέγχου διασφαλίζει την λειτουργία του λογισμικού και 
ελέγχει την ακεραιότητα και  ορθότητα των ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων και λοιπών αναφορών παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες 
στον Οικονομικό Διευθυντή, στους Ορκωτούς Ελεγκτές καθώς και στη Διοίκηση 
της Εταιρείας.

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές εξετάζουν τις Ενδιάμεσες και 
Ετήσιες ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Κατα-
στάσεις και ενημερώνουν την Επιτροπή Ελέγχου 
για την πορεία και τα αποτελέσματα των ελέγχων 
τους ανά περίοδο. Η Επιτροπή Ελέγχου ενημε-
ρώνεται για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα 
σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
από τον Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας και 
πραγματοποιεί συναντήσεις με τη Διοίκηση/αρμό-
δια στελέχη  κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας 
των οικονομικών εκθέσεων. Λαμβάνει την απαιτού-
μενη πληροφόρηση από τον Οικονομικό Διευθυντή 
για τις επιδόσεις και τις  ενοποιημένες Οικονο-
μικές Καταστάσεις του Ομίλου και ενημερώνει το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά τη διάρκεια αυτών των 
συνεδριάσεων, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνεται, 
επίσης, για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών 
κινδύνων και εξετάζει την αποτελεσματικότητα του 
συστήματος διαχείρισης κινδύνων. Οι Οικονομικές 
Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) εγκρίνο-
νται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν σχετικής 
εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου

7.2 Οργάνωση και διεξαγωγή διαχείρισης κιν-
δύνου

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

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

- Αναγνώριση και εκτίμηση παραγόντων κινδύνου
- Σχεδιασμός της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων
- Εκτέλεση και αξιολόγηση της πολιτικής κινδύνων

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

Αναφορικά με τα Μη Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
η Εταιρεία από το 2010, έχει θεσμοθετήσει μια συ-
γκεκριμένη διαδικασία προσέγγισης με τους Κοινω-
νικούς της Εταίρους για την αξιολόγηση της σημα-
ντικότητας των θεμάτων βιωσιμότητας που σχετίζο-
νται με τη λειτουργία της και που σε συνδυασμό με 
την αντίστοιχη ιεράρχηση των θεμάτων αυτών, εκ 
μέρους των Τομέων Επιχειρηματικής της Δραστη-
ριότητας, αποτελεί το πιο βασικό στοιχείο της πολι-
τικής λογοδοσίας που εφαρμόζει. 

Η διαδικασία καθορισμού των ουσιαστικών θεμάτων 
βιωσιμότητας αποτελεί μια διαρκή άσκηση η οποία 
αναπτύσσεται και βελτιώνεται διαρκώς. Στόχος της 
διαδικασίας αυτής είναι η ανάδειξη των θεμάτων 
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που αντανακλούν τις σημαντικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές 
επιδράσεις της Εταιρείας  και επηρεάζουν ουσιαστικά τις αποφάσεις 
των Κοινωνικών της Εταίρων.

Μέσα από την αναγνώριση και την κατανόηση των ουσιαστικών θεμά-
των βιωσιμότητας, η εταιρεία διαμορφώνει και αναπτύσσει την ενιαία 
επιχειρηματική της στρατηγική, τους σκοπούς, τους στόχους, τις κοι-
νωνικές και περιβαλλοντικές της πρωτοβουλίες.

Η Εταιρεία  τέλος, διεξάγει περιοδικούς εσωτερικούς ελέγχους για 
να διασφαλίσει την κατάλληλη και αποτελεσματική εφαρμογή των 
διαδικασιών αναγνώρισης και εκτίμησης κινδύνων και των πολιτικών 
διαχείρισης των κινδύνων αυτών.

7.3 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

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

Επίσης σε διαρκή βάση αναλύονται και εξετάζονται:

- η αποτελεσματικότητα των λογιστικών και οικονομικών συστημάτων 
της Εταιρείας, των ελεγκτικών μηχανισμών, των συστημάτων ποιότη-
τας, ασφάλειας-υγιεινής και περιβάλλοντος καθώς και η διαχείριση 
των επιχειρηματικών κινδύνων,

- η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και άλλων σημαντικών 
στοιχείων και πληροφοριών, που προορίζονται για γνωστοποίηση,

- η αξιοπιστία των προσόντων και της ανεξαρτησίας των ορκωτών 
ελεγκτών.

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

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

- η νομιμότητα των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα 
μέλη της Διοικήσεως αναφορικά με τις αποφάσεις των αρμοδίων ορ-
γάνων της Εταιρείας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο σε διαρκή και συνεχή βάση επανεξετά-
ζει την εταιρική στρατηγική και τους κύριους επιχειρηματικούς κιν-
δύνους, ιδιαιτέρως σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και 
επιχειρηματικό περιβάλλον. Επίσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα 
λαμβάνει τις εκθέσεις πεπραγμένων για τους διενεργηθέντες ελέγ-
χους από την Ελεγκτική Επιτροπή βάσει του ετήσιου προγράμματος 
των σκοπούμενων ελέγχων της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της 
Εταιρείας. Τα ανωτέρω, επιτρέπουν στο Διοικητικό Συμβούλιο να δι-
αμορφώνει ολοκληρωμένη άποψη για την αποτελεσματικότητα των 
συστημάτων, διαδικασιών και κανονισμών της εταιρείας.

3. Οι νόμιμοι ελεγκτές δεν προσφέρουν μη ελεγκτικές υπηρεσίες 
στην Εταιρεία και τον Όμιλο, οι οποίες απαγορεύονται, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
και το ν. 4449/2017. 

8. Πολιτική Αμοιβών και αμοιβές μελών 
Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, ως ισχύ-
ει, οι όροι αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου καταβάλλονται κατόπιν εισήγησης από 
το Διοικητικό Συμβούλιο προς την Ετήσια Γενική 
Συνέλευση και έγκρισης αυτών από την τελευταία.

Από τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλί-
ου μόνον ο Διευθύνων Σύμβουλος και ένα εκτελε-
στικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου βρίσκονται 
σε έμμισθη σχέση με την Εταιρεία.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν λαμβά-
νουν καμία άλλου είδους αποζημίωση ή επίδομα. 
Για τη χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018 δεν χορηγή-
θηκαν δικαιώματα προαίρεσης και δεν βρίσκεται 
κανένα πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε ισχύ.

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει συγκεκριμένη πολιτική 
αμοιβών των μελών ΔΣ με σκοπό να ενισχύει τις 
αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της. Η 
πολιτική αμοιβών είναι σύμφωνη με την επιχειρησι-
ακή στρατηγική της Εταιρείας η οποία ευθυγραμμί-
ζει τους στόχους του οργανισμού με τους στόχους 
των ενδιαφερόμενων μερών - εργαζομένων, διοί-
κησης, μετόχων.

Η Πολιτική αμοιβών στηρίζεται στις παρακάτω αρ-
χές:

- Μεγιστοποίηση της απόδοσης
- Ευθυγράμμιση των αμοιβών και της επιβράβευ-
σης με την κερδοφορία, τον κίνδυνο, την επάρκεια 
κεφαλαίων
- Εσωτερική διαφάνεια

Η ευθυγράμμιση της πολιτικής αμοιβών με τις στρα-
τηγικές κατευθύνσεις των κύριων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας  είναι μία συνεχής 
δέσμευση. Οι διαδικασίες για τον προσδιορισμό 
των αμοιβών είναι σαφείς, καταγεγραμμένες και 
εσωτερικά διαφανείς. Η πολιτική αμοιβών σχεδιά-
ζεται από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού με 
την συμβολή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Νομικής Υπηρεσίας 
και υποβάλλεται στην Επιτροπή Αμοιβών. Η δομή 
των εν λόγω Αμοιβών δύναται να περιλαμβάνει, 
εκτός από σταθερό, και μεταβλητό μέρος εξασφα-
λίζοντας την σύνδεση των αμοιβών με την βραχυ-
πρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επιχειρησιακή απο-
τελεσματικότητα.

Σε ότι αφορά τις σταθερές αμοιβές των μελών Δ.Σ., 
αυτές πρέπει να είναι ανταγωνιστικές έτσι ώστε να 
είναι εφικτή η προσέλκυση και διατήρηση των ατό-
μων που έχουν τις κατάλληλες ικανότητες, δεξιό-
τητες, εμπειρίες και συμπεριφορές που χρειάζεται 
η εταιρεία. Στόχος είναι το ύψος των αμοιβών να 
αντιστοιχεί στο χρόνο που τα μέλη διαθέτουν για 
τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., να αντανακλά την εκπλή-
ρωση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί και 
να κυμαίνεται στην διάμεσο της αγοράς όπως αυτό 
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αποτυπώνεται στις έρευνες αμοιβών. Υψηλότερες αμοιβές προβλέπονται για 
ρόλους εξειδικευμένους που έχουν βαρύνουσα σημασία ή είναι περιπτώσεις 
εξέχουσας εμπειρίας και απόδοσης.

Σε ό,τι αφορά τις μεταβλητές αμοιβές, αυτές συνδέονται με τις επιδόσεις του 
μέλους, της εταιρείας εν γένει. Η επίτευξη των στόχων στα προαναφερθέντα 
επίπεδα είναι βασικό συστατικό της κουλτούρας της Εταιρείας . Το ύψος των 
μεταβλητών αμοιβών που δίνεται εξαρτάται από την απόδοση σε μία σειρά 
ποσοτικών κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά ενσωματώνουν τη μεσοπρόθεσμη και 
μακροπρόθεσμη στρατηγική, επιτυγχάνουν την ευθυγράμμιση των στόχων με 
την εν λόγω στρατηγική και εξασφαλίζουν συμφέροντα του οργανισμού και των 
μετόχων και σχετίζονται ενδεικτικά με τους εξής δείκτες:

- Διατήρηση ή/και επαύξηση του κύκλου εργασιών
- Διατήρηση ή/και επαύξηση του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας
- Επίτευξη θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών
- Επίτευξη ή/και επαύξηση καθαρής κερδοφορίας

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

Σημειώνεται ότι τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρεί-
ας  λαμβάνουν μόνο σταθερές αμοιβές.

Η νέα Επιτροπή Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων  θα εισηγηθεί την εκπό-
νηση πολιτικής αμοιβών σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, η οποία θα ολοκληρωθεί 
εντός του 2019.

9. Πολιτική πολυμορφίας που εφαρμόζεται από την Εταιρεία 
ως προς τη σύνθεση τόσο του ΔΣ όσο και των ανωτάτων Δι-
ευθυντικών Στελεχών της.

Η Εταιρεία  αναγνωρίζει τη σημαντικότητα της προώθησης της Αρχής της Πολυ-
μορφίας στη σύνθεση τόσο των οργάνων διακυβέρνησής της όσο του στελεχια-
κού και διοικητικού της προσωπικού.

Η διαχείριση και η κεφαλαιοποίηση της Αρχής της Πολυμορφίας, αποτελεί ση-
μαντική επιχειρηματική οργανωτική πρόκληση για την Εταιρεία  την οποία καλεί-
ται να αντιμετωπίσει τα επόμενα χρόνια, ως σύγχρονη εταιρεία, μετά την ολο-
κλήρωση του μετασχηματισμού της και στο πλαίσιο της υπεύθυνης λειτουργίας 
της. Στην κατεύθυνση αυτή, το 2017 η Εταιρεία εκπληρώνοντας τη δέσμευσή 
της, έθεσε τις βάσεις, δημιουργώντας μια συγκεκριμένη πολιτική Πολυμορφίας 
με όραμα και στόχους.

Πολιτική Πολυμορφίας 

1. Εισαγωγή- Σκοπός 

1.1 Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (Εταιρεία), πιστή στη δέσμευσή της στην εφαρμογή 
βέλτιστων πρακτικών Εταιρικής Διακυβέρνησης και σε συμμόρφωση με τις δια-
τάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4403/2016, στοχεύει στην εφαρμογή της αρχής της 
Πολυμορφίας, (με βασικές παραμέτρους, εκτός των άλλων, το φύλο, την ηλικία, 
την εμπειρία, τις δεξιότητες και τις γνώσεις) στη σύνθεση του Διοικητικού της 
Συμβουλίου (ΔΣ), του δυναμικού των ανωτάτων στελεχών της καθώς και στο 
σύνολο των υπαλλήλων άμεσης απασχόλησης στις δραστηριότητες της, όπου 
αυτό είναι εφικτό. Στην κατεύθυνση αυτή, η Εταιρεία υιοθετεί την παρούσα Πολι-
τική Πολυμορφίας (στο εξής «Πολιτική»).

2. Όραμα

2.1 Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι σε μια εποχή όπου η ευελιξία και η δημιουργικό-
τητα είναι τα κλειδιά για την ανταγωνιστικότητα, η προώθηση της πολυμορφίας 
στα διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά της όργανα είναι σημαντική για την 
περαιτέρω επιχειρηματική της ανάπτυξη. 

2.2 Παράλληλα, η Εταιρεία, αναγνωρίζει ότι η πο-
λυμορφία στον ευρύτερο χώρο εργασίας, μπορεί 
να πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες πρόσβασης 
σε μια μεγαλύτερη ποικιλία λύσεων σε θέματα που 
αφορούν στην επιχειρηματική της δραστηριότητα, 
αυξάνοντας το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.
 
3. Βασικές Αρχές
 
3.1 Η διαδικασία αναζήτησης και επιλογής υποψη-
φίων μελών του ΔΣ ή υποψηφίων άλλων ανώτατων 
διευθυντικών θέσεων θα πρέπει να πραγματοποι-
είται με αξιοκρατικά και αντικειμενικά κριτήρια, 
λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη που αποφέρει η 
Εφαρμογή της αρχής της πολυμορφίας, περιλαμ-
βανομένης της εκπροσώπησης σε αυτή και των δύο 
φύλων.

3.2 Προϋπόθεση για το διορισμό μέλους στο ΔΣ ή 
άλλου ανώτατου στελέχους αποτελεί πρωτίστως 
η ύπαρξη των απαραίτητων προσόντων και άλλων 
παραμέτρων όπως αυτές ορίζονται από την Εται-
ρεία. Ωστόσο, θα πρέπει να εξασφαλίζεται από τη 
διαδικασία ότι γυναίκες κι άνδρες θα έχουν ίσες ευ-
καιρίες να επιλεγούν ως υποψήφιοι. 

3.3 Σε περίπτωση που η Εταιρεία, μέσω των αρ-
μοδίων οργάνων της (π.χ. Επιτροπή αξιολόγησης 
υποψήφιων μελών ΔΣ ή Γενική Διεύθυνση Ανθρώ-
πινου Δυναμικού), χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων, 
εξωτερικών συμβούλων, για την αναζήτηση υποψη-
φίων μελών του ΔΣ ή υποψηφίων για θέσεις ανω-
τάτων στελεχών, θα πρέπει να διευκρινίζεται ρητά, 
ότι θα προτείνονται τόσο γυναίκες όσο και άνδρες. 

3.4 Στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης του ΔΣ και 
των Επιτροπών του, τα μέλη του Δ.Σ. και των Επι-
τροπών θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την 
ισορροπία όλων των αναφερόμενων, στην παρούσα 
Πολιτική, παραμέτρων πολυμορφίας του ΔΣ.

3.5 Η Εταιρεία, παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο 
μέρος της δραστηριότητας της καλύπτεται από το 
πεδίο της βαριάς βιομηχανίας, στοχεύει στην ευρύ-
τερη συμμέτοχη των γυναικών και των νέων στην 
εργασία, όπου είναι εφικτό, σύμφωνα πάντα με τις 
απαιτήσεις και τις δυνατότητες του κάθε τομέα επι-
χειρηματικής της δραστηριοποίησης.

3.6 Η διαχείριση αλλά και η κεφαλαιοποίηση της πο-
λυμορφίας στον εργασιακό χώρο αποτελεί σημα-
ντική επιχειρηματική οργανωτική πρόκληση για την 
Εταιρεία. Η επένδυση στην ανάπτυξη των διευθυντι-
κών δεξιοτήτων, προκειμένου ανώτατα Διευθυντικά 
στελέχη για να διαχειριστούν σωστά ένα εν δυνάμει 
πολυπολιτισμικό εργασιακό περιβάλλον, θεωρείται 
απαραίτητη.

4. Μετρήσιμοι Στόχοι  

4.1 Κατά την ημερομηνία υιοθέτησης της παρούσας 
Πολιτικής, η Εταιρεία θέτει ως στόχο ότι έως το τέ-
λος του 2020 το γυναικείο φύλο θα εκπροσωπεί:

• Έως το 27% της σύνθεσης του ΔΣ. 

• Έως το 50% του συνολικού  αριθμού των ανεξάρ-
τητων μελών του ΔΣ.
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• το 20% των ανωτάτων στελεχών (διευθυντών και γενικών διευθυ-
ντών).

• το 15% των εργαζομένων άμεσης απασχόλησης.

5. Πεδίο Εφαρμογής 

5.1 Η Πολιτική εφαρμόζεται κατά τη διαδικασία επιλογής μελών του 
ΔΣ της Εταιρείας  και λαμβάνεται υπόψη στις διαδικασίες αναζήτησης 
και επιλογής τόσο των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών όσο και των 
μελών όλων των λοιπών επιπέδων της ιεραρχίας της Εταιρείας.

6. Διαδικασία αναθεώρησης  

6.1 Η Επιτροπή ανάδειξης υποψήφιων μελών ΔΣ  είναι επιφορτισμένη 
με την επισκόπηση της παρούσας Πολιτικής. Η Επιτροπή μπορεί να 
μελετήσει τυχόν αναθεωρήσεις που ενδέχεται να απαιτηθούν και να 
τις προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση.  

7. Δημοσιοποίηση πολιτικής  

7.1 Η Πολιτική είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα 
της Εταιρείας (www.mytilineos.gr) για την ενημέρω-
ση των Κοινωνικών της Εταίρων και του ευρύτερου 
κοινού.

7.2 Η Εταιρεία αναφέρει στον ετήσιο Απολογισμό 
της, στην ενότητα «Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνη-
σης» την επίδοσή της έναντι των στόχων που έχει 
θέσει καθώς και το ποσοστό των μελών - ανά φύλο 
και ηλικία - του ΔΣ και του δυναμικού των ανώτατων 
διευθυντικών της στελεχών.

Ποσοστά εκπροσώπησης κάθε φύλλου και ηλικίας στη σύνθεση 
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, καθώς και στο 
στελεχιακό και διοικητικό της προσωπικό.

2017 2018 

Διοικητικό Συμβούλιο

Άνδρες 85,7% 81,8%

Γυναίκες 14,3% 18,2%

<30 ετών 0% 0%

30 -50 ετών 0% 27,3%

>50 ετών 100% 72,7%

Εκτελεστική Επιτροπή

Άνδρες 0% 83,3%

Γυναίκες 0% 16,7%

<30 ετών 0% 0%

30 -50 ετών 0% 33,3%

>50 ετών 0% 66,7%

Στελεχιακό προσωπικό  

Άνδρες 77,5% 81,2%

Γυναίκες 22,5% 18,8%

<30 ετών 4% 2,4%

30 -50 ετών 76,6% 65,5%

>50 ετών 19,4% 27,3%

Διοικητικό προσωπικό

Άνδρες 68,5% 64,6%

Γυναίκες 31,5% 35,4%

<30 ετών 9,8% 10,4%

30 -50 ετών 66,2% 68,2%

>50 ετών 23,8% 21,3%
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10. Κανόνες που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ των συνδε-
δεμένων εταιριών

Κάθε συνδεδεμένη εταιρία ακολουθεί τους κανόνες που αφορούν τη διαφάνεια, 
την ανεξάρτητη οικονομική διαχείριση, την ακρίβεια και την ορθότητα των συ-
ναλλαγών της, ως ο νόμος ορίζει. Οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των 
συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, γίνονται με τίμημα ή αντάλλαγμα, το οποίο 
είναι ανάλογο με εκείνο που θα πραγματοποιείτο εάν η συναλλαγή γινόταν με 
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά 
κατά το χρόνο πραγματοποίησης της συναλλαγής και ιδίως ανάλογο με το τί-
μημα ή αντάλλαγμα που συμφωνεί η Εταιρεία, όταν συναλλάσσεται με οποιον-
δήποτε τρίτο. Η Εταιρεία τηρεί πλήρως όσα επιβάλλει σχετικώς η νομοθεσία. 
Στο πλαίσιο εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Διεθνών Προ-
τύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και συγκεκριμένα σύμφωνα με το 
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών», η Εταιρεία υποχρεούται να 
γνωστοποιεί κυρίως μέσω περιοδικών οικονομικών καταστάσεων τις συναλλα-
γές μεταξύ συνδεδεμένων μερών. Σύμφωνα με τις πρόνοιες του προτύπου, 
ως συνδεδεμένα μέρη, εκτός από τις εταιρίες (θυγατρικές και συγγενείς) που 
συμμετέχουν στον όμιλο της Εταιρείας, νοούνται τα μέλη της διοίκησης, τα διευ-
θυντικά στελέχη, τα πλησιέστερα μέλη της οικογένειας αυτών καθώς και τρίτες 
εταιρίες στις οποίες συμμετέχουν τα ανωτέρω μέρη με  σημαντικό ποσοστό 
(>20%) και τα οποία μέσω της φύσης των συναλλαγών τους ασκούν σημαντική 
επιρροή/επίδραση στις αποφάσεις, στρατηγικές ή οικονομικές δραστηριότητες 
της Εταιρείας. Η επικαιροποίηση των συναλλαγών των συνδεδεμένων μερών 
διενεργείται για τις μεν αμοιβές και υποχρεώσεις και απαιτήσεις, κάθε τρίμηνο, 
για τις δε συμμετοχές σε τρίτες εταιρείες από μέλη της διοίκησης και διευθυντι-
κά στελέχη ή τα πλησιέστερα μέλη αυτών κάθε εξάμηνο, οπότε και αποστέλλε-
ται σχετικό έντυπο από την ΚΥ Οικονομικών Υπηρεσιών προς τα συνδεδεμένα 
μέρη, το οποίο επιστρέφεται συμπληρωμένο εντός του πρώτου 20ημέρου από 
την αποστολή του. Στους υπόχρεους αποστέλλεται στο τέλος κάθε τριμήνου 
σχετικό έντυπο από την ΚΥ Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει την ευθύνη 
παρακολούθησης των συναλλαγών μεταξύ των συνδεδεμένων μερών, και στην 
οποία επιστρέφεται συμπληρωμένο εντός του πρώτου 20ημέρου από τη λήξη 
του τριμήνου. Με ευθύνη της ΚΥ Οικονομικών Υπηρεσιών, οι πληροφορίες για 
τις κατά τα ανωτέρω συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών συμπερι-
λαμβάνονται στην έκθεση που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις της Εται-
ρείας, προκειμένου να λάβουν γνώση οι μέτοχοι. Με ευθύνη του Διοικητικού 
Συμβουλίου τίθενται προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων όσες 
από τις συμβάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 23α του κ.ν. 
2190/1920. 

11. Πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το 
άρθρο 10 παρ. 1 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1 της 
Οδηγίας 2004/25/ΕΚ το Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εμπερι-
έχονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7-8 του ν. 3556/2007 στην Επεξηγηματική 
Έκθεση, η οποία παρατίθεται ανωτέρω. 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. –
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Έκθεση ελέγχου επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομι-
κών καταστάσεων

Γνώμη

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομι-
κές καταστάσεις της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 
(η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατά-
σταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις εταιρικές και 
ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, 
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθό-
δων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονο-
μικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρημα-
τοοικονομική θέση της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής (ο Όμιλος) κατά την 
31η Δεκεμβρίου 2018, την χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές 
τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) 
όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, 
σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της 
έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημέ-
νων χρηματοοικονομικών καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εται-
ρεία και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού 
μας σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του 

Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελε-
γκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνι-
κή Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που 
σχετίζονται με τον έλεγχο των εταιρικών και ενο-
ποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην 
Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές 
μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου 
Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά 
τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Σημαντικότερα θέματα ελέγχου

Τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου είναι εκείνα τα 
θέματα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, 
ήταν εξέχουσας σημασίας στον έλεγχό μας επί 
των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονο-
μικών καταστάσεων της ελεγχόμενης χρήσεως. 
Τα θέματα αυτά και οι σχετιζόμενοι κίνδυνοι ουσι-
ώδους ανακρίβειας αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο 
του ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων χρη-
ματοοικονομικών καταστάσεων ως σύνολο, για τη 
διαμόρφωση της γνώμης μας επί αυτών και δεν 
εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη για τα θέματα αυτά.

Σημαντικότερα θέματα ελέγχου
Πώς αντιμετωπίστηκε το σημαντικότερο θέμα ελέγχου 
στον έλεγχό μας

Αναγνώριση εσόδου

Τα έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας προέρχονται από 
διαφοροποιημένους τομείς δραστηριότητας. Η αναγνώρισή τους 
έχει προσδιοριστεί ως περιοχή ιδιαίτερου ελεγκτικού ενδιαφέροντος 
καθώς εμπεριέχει πολυπλοκότητα που σχετίζεται με τον όγκο των 
συναλλαγών, τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων καθώς και 
κρίσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης, οι οποίες ενέχουν ως ένα 
βαθμό αβεβαιότητα. 

Ειδικότερα, τα έσοδα του Ομίλου που σχετίζονται με τη λιανική πώληση 
ηλεκτρικής ενέργειας προσδιορίζονται μέσω πληροφοριακών 
συστημάτων και περιλαμβάνουν κρίσεις και υπολογισμούς σε 
περιοχές όπως τα μη τιμολογημένα έσοδα πελατών. Επίσης, 
τα έσοδα του Ομίλου που σχετίζονται με κατασκευαστικά έργα 
προσδιορίζονται με βάση την ποσοστιαία ολοκλήρωσή τους, όπως 
αυτή προκύπτει από τη σχέση του πραγματοποιηθέντος κόστους ως 
προς το συνολικό εκτιμώμενο κόστος μέχρι την ολοκλήρωση του 
έργου.

Οι γνωστοποιήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας σχετικά με τη 
λογιστική πολιτική, τις κρίσεις και εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν 
για τα έσοδα περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 2.1.1, 2.2, 2.5, 2.20 
και 3.1 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η ελεγκτική μας προσέγγιση περιέλαβε μεταξύ άλλων τις κάτωθι 
διαδικασίες:

• Εξετάσαμε το περιβάλλον πληροφοριακών συστημάτων που 
υποστηρίζει τις σημαντικές κατηγορίες εσόδων, συμπεριλαμβανομένων 
των εσωτερικών διαδικασιών και των δικλίδων ασφαλείας που 
σχετίζονται με αυτά.

• Εξετάσαμε την ορθή μεταφορά των δεδομένων από τα επιμέρους 
πληροφοριακά συστήματα στο ισοζύγιο γενικής λογιστικής.

• Εξετάσαμε τις παραδοχές αναγνώρισης του μη τιμολογηθέντος 
εσόδου στο τέλος της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018.

• Εξετάσαμε τις παραδοχές αναγνώρισης του εσόδου κατασκευαστικών 
έργων καθώς και τον υπολογισμό του ποσοστού ολοκλήρωσης τους 
στο τέλος της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018. 

• Στις ανωτέρω διαδικασίες, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο, 
χρησιμοποιήσαμε ειδικό εμπειρογνώμονα της εταιρείας μας.

• Αξιολογήσαμε την επάρκεια των σχετικών γνωστοποιήσεων που 
περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 2.1.1, 2.2, 2.5, 2.20 και 3.1 των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Αξιολόγηση απομείωσης μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018, ο Όμιλος έχει αναγνωρίσει υπεραξία 
ύψους €209 εκ. (Εταιρεία: €0), άυλα περιουσιακά στοιχεία ύψους 
€235 εκ. (Εταιρεία: €87 εκ.) και ενσώματες ακινητοποιήσεις ύψους 
€1.142 εκ. (Εταιρεία: €796 εκ.). Επίσης, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 
η Εταιρεία κατέχει επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις ύψους 
€239 εκ. και επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις ύψους €17 εκ. 
(Όμιλος: €23 εκ.).

Η υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά που δεν είναι ακόμα διαθέσιμα 
προς χρήση ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, 
ενώ τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, 
οι ενσώματες ακινητοποιήσεις και οι επενδύσεις σε θυγατρικές και 
συγγενείς ελέγχονται για απομείωση όποτε υπάρχουν σχετικές 
ενδείξεις. 

Δεδομένης της σημαντικότητας της αξίας των παραπάνω μη 
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και της χρήσης 
παραδοχών και εκτιμήσεων της διοίκησης για τον προσδιορισμό των 
ανακτήσιμων ποσών, θεωρούμε την αξιολόγηση της απομείωσης 
των παραπάνω στοιχείων ως περιοχή ιδιαίτερου ελεγκτικού 
ενδιαφέροντος.

Ο έλεγχος απομείωσης προϋποθέτει τον προσδιορισμό των 
ανακτήσιμων ποσών βάσει της αξίας λόγω χρήσης των στοιχείων 
του ενεργητικού. Ο υπολογισμός της αξίας λόγω χρήσης, προκύπτει 
από τη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, με βάση 
επιχειρηματικά πλάνα τα οποία ενσωματώνουν βασικές παραδοχές 
και εκτιμήσεις της διοίκησης. 

Οι παραδοχές και εκτιμήσεις της διοίκησης συνδέονται κυρίως με τις 
προοπτικές των τιμών μετάλλων, πετρελαιοειδών, φυσικού αερίου 
και ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, συνδέονται με την εκτίμηση 
μελλοντικών συναλλαγματικών ισοτιμιών και προεξοφλητικών 
επιτοκίων. Περεταίρω, η μεταβλητότητα του μακροοικονομικού 
περιβάλλοντος, ο ανταγωνισμός καθώς και οι κανονιστικές εξελίξεις 
θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την λειτουργική απόδοση 
των Μονάδων Δημιουργίας Ταμειακών Ροών του Ομίλου. 

Κατά τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018 δεν προέκυψε 
ποσό απομείωσης για τον Όμιλο σε σχέση με τις παραπάνω 
κατηγορίες μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων.

Οι γνωστοποιήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας σχετικά με 
την λογιστική πολιτική, τις παραδοχές και εκτιμήσεις που 
χρησιμοποιήθηκαν και την ανάλυση των εν λόγω στοιχείων 
περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 2.2 ,2.4, 2.7, 2.8, 2.9, 3.2, 3.3, 3.4, 
3.5 και 3.6 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η ελεγκτική μας προσέγγιση περιέλαβε μεταξύ άλλων τις 
κάτωθι διαδικασίες:

• Εξετάσαμε τις διαδικασίες εντοπισμού από τη διοίκηση 
τυχόν ενδείξεων απομείωσης σε μη κυκλοφορούντα στοι-
χεία ενεργητικού.

• Εξετάσαμε τη διαδικασία της διοίκησης αναφορικά με τη 
κατάρτιση αξιόπιστων επιχειρηματικών πλάνων. 

• Εξετάσαμε τη λογικότητα των παραδοχών και εκτιμήσεων 
της διοίκησης. 

• Εξετάσαμε την μαθηματική ακρίβεια των μοντέλων των 
προεξοφλημένων ταμειακών ροών.

• Στις ανωτέρω διαδικασίες, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτη-
το, χρησιμοποιήσαμε ειδικό εμπειρογνώμονα της εταιρείας 
μας.

• Αξιολογήσαμε την επάρκεια των σχετικών γνωστοποιή-
σεων που περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 2.2, 2.4, 2.7, 
2.8, 2.9, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 και 3.6 των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων.
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Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες 
περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την 
οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστι-
κών Απαιτήσεων” στις Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά 
δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγ-
χου επί αυτών.

Η γνώμη μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών κατα-
στάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη 
αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικο-
νομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληρο-
φορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι 
ουσιωδώς ασυνεπείς με τις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται 
να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέ-
σει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις 
άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. 
Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των 
εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εται-
ρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για 
εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση καθορίζει ως απα-
ραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών κα-
ταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της 
Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, γνωστοποιώ-
ντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνε-
χιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας, εκτός και αν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την 
Εταιρεία και τον Όμιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους, ή δεν έχει άλλη 
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες.

Η Επιτροπή Ελέγχου (άρθ. 44 ν.4449/2017) της Εταιρείας έχει την ευθύνη επο-
πτείας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς της Εταιρείας και του 
Ομίλου.

Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018, ο Όμιλος και η Εταιρεία εμπλέκονται 
(υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε πολυάριθμες 
και σύνθετες δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα 
πλαίσια της λειτουργίας τους.

Ο προσδιορισμός των προβλέψεων ή γνωστοποιήσεων ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων και απαιτήσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές 
υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας θεωρείται ως περιοχή 
ιδιαίτερου ελεγκτικού ενδιαφέροντος καθώς περιλαμβάνει 
σημαντικές κρίσεις της διοίκησης βασιζόμενες σε εκτιμήσεις των 
νομικών συμβούλων της. Οι εκτιμήσεις αφορούν τόσο στην έκβαση 
κάθε υπόθεσης όσο και στον πιθανό οικονομικό αντίκτυπο για τον 
Όμιλο και την Εταιρεία. 

Οι γνωστοποιήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας σχετικά με τις 
προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις περιλαμβάνονται 
στις σημειώσεις 2.2 ,2.19, 3.17 και 3.37 των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων.

Η ελεγκτική μας προσέγγιση περιέλαβε μεταξύ άλλων τις κάτωθι 
διαδικασίες:

• Αξιολογήσαμε τις διαδικασίες της διοίκησης αναφορικά με τη 
συλλογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της έκβασης των εκκρεμών 
δικαστικών υποθέσεων.

• Εξετάσαμε και αξιολογήσαμε τις απαντητικές επιστολές των 
νομικών συμβούλων και συζητήσαμε με τη διοίκηση και τους νομικούς 
συμβούλους, όπου αυτό κρίθηκε σκόπιμο. 

• Αξιολογήσαμε τα συμπεράσματα της διοίκησης αναφορικά με 
την επίδραση των εκκρεμών υποθέσεων στη χρηματοοικονομική 
κατάσταση του Ομίλου και της Εταιρείας. 

• Αξιολογήσαμε την επάρκεια των σχετικών γνωστοποιήσεων 
που περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 2.2, 2.19, 3.17 και 3.37 των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών 
και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών κατα-
στάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη δι-
ασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και ενο-
ποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο 
σύνολό τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες 
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λά-
θος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία 
περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση 
συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν 
είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμ-
φωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί 
στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα 
ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα 
δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και 
θεωρούνται ουσιώδη όταν μεμονωμένα ή αθροιστι-
κά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επη-
ρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, 
που λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές και 
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ 
όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νο-
μοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατη-
ρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του ελέγχου. Επίσης:

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους 
ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές και ενοποιη-
μένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που οφεί-
λεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και 
διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταπο-
κρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε 
ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα 
για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίν-
δυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που 
οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν 
που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να 
εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες 
παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη 
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
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• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με 
τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλ-
ληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης 
επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 
Εταιρείας και του Ομίλου. 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθό-
δων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων 
και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοί-
κηση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και 
με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπο-
ρεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα 
της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. 
Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή 
στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιημένων χρη-
ματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι 
ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά 
μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημε-
ρομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συν-
θήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία και ο Όμιλος να 
παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο 
των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσε-
ων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων καθώς και το κατά 
πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο 
που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

• Συλλέγουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά 
με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επι-
χειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την έκφραση 
γνώμης επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη 
και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και των θυγατρικών της. 
Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη 
διακυβέρνηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του 
ελέγχου καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμ-
βανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού 
ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Επιπλέον, δηλώνουμε προς τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση 
ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας 
περί ανεξαρτησίας και γνωστοποιούμε προς αυτούς όλες τις σχέσεις 
και άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την 
ανεξαρτησία μας και τα σχετικά μέτρα προστασίας, όπου συντρέχει 
περίπτωση.

Από τα θέματα που γνωστοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη δι-
ακυβέρνηση, καθορίζουμε τα θέματα εκείνα που ήταν εξέχουσας 
σημασίας για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματο-
οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου και ως εκ τούτου 
αποτελούν τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτι-
ση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Δή-
λωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στην έκθεση 
αυτή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 
2 του Ν.4336/2015 (μέρος Β), σημειώνουμε ότι:

i. Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβου-
λίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρ-
νησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία 
που ορίζονται στο άρθρο 43ββ του κ.ν. 2190/1920.

ii. Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτιστεί σύμφωνα 
με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 
43α και 107Α και της παραγράφου 1 (περιπτώσεις 
γ’ και δ’) του άρθρου 43ββ του κ.ν. 2190/1920 και το 
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που 
έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018.

iii. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον 
έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 
– ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και το περιβάλλον της, 
δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην 
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλί-
ου.

2. Διαχωρισμένες Χρηματοοικονομικές Κατα-
στάσεις

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύ-
νη για την κατάρτιση των διαχωρισμένων χρημα-
τοοικονομικών καταστάσεων, που περιλαμβάνουν 
τη διαχωρισμένη κατά δραστηριότητα κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας και του 
Ομίλου της 31 Δεκεμβρίου 2018, καθώς και τη δι-
αχωρισμένη κατά δραστηριότητα κατάσταση απο-
τελεσμάτων χρήσεως προ φόρων της Εταιρείας 
και του Ομίλου για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 
2018 έως και την 31 Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 και την υπ’ αριθ. 
43/2014 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργει-
ας (“ΡΑΕ”), σημειώνουμε ότι, κατά τη γνώμη μας, οι 
διαχωρισμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 
όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα Ι των επε-
ξηγηματικών πληροφοριών των χρηματοοικονομι-
κών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου, 
έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4001/2011 και την υπ’ αριθ.43/2014 απόφαση της 
ΡΑΕ.

3. Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτρο-
πή Ελέγχου 

Η γνώμη μας επί των συνημμένων εταιρικών και 
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
είναι συνεπής με τη Συμπληρωματική Έκθεσή μας 
προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, που 
προβλέπεται από το άρθρο 11 του κανονισμού της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014.

4. Παροχή Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών

Δεν παρείχαμε στην Εταιρεία και τις θυγατρικές της 
μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύμ-
φωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014.

Οι επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες που 
έχουμε παράσχει στην Εταιρεία και στις θυγατρικές 
της, κατά τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 
31η Δεκεμβρίου 2018 γνωστοποιούνται στη σημεί-
ωση 3.20 των συνημμένων εταιρικών και ενοποιη-
μένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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5. Διορισμός Ελεγκτή

Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας με την από 25 Ιουνίου 2003 απόφαση της ετήσιας τακτικής 
γενικής συνέλευσης των μετόχων. Έκτοτε ο διορισμός μας έχει αδιαλείπτως ανανεωθεί για μία συνολική περίοδο 15 ετών με βάση τις κατ’ 
έτος λαμβανόμενες αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2019

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μανόλης Μιχαλιός
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25131
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Η σελίδα έχει σκοπίμως αφεθεί κενή





Ετήσιες
Οικονομικές
Καταστάσεις
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» στις 27.03.2019 και έχουν 
δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.mytilineos.gr. καθώς και στον διαδικτυακό χώρο του Χ.Α.Α.  

Κατάσταση αποτελεσμάτων
ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017

Πωλήσεις 3.1  1.526.514  1.526.721  1.226.117  1.161.628 

Κόστος Πωληθέντων 3.19 (1.229.125) (1.209.113) (995.103) (933.979)

Μικτο κερδος  297.389  317.608  231.014  227.649 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 3.21  21.209  58.650  10.834  46.463 

Έξοδα διάθεσης 3.20 (9.204) (9.171) (7.802) (8.225)

Έξοδα διοίκησης 3.20 (78.815) (76.710) (61.598) (59.914)

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης (138) (139)  -  - 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 3.21 (26.217) (58.111) (12.013) (44.422)

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσμάτων  204.224  232.126  160.434  161.551 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 3.22  12.369  16.095  6.077  13.932 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 3.22 (50.368) (59.347) (30.648) (45.579)

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 3.23  290 (7.442)  15.250  1.944 

Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις 3.6.1  401  176  -  - 

Κέρδη προ φόρων  166.917  181.609  151.112  131.847 

Φόρος εισοδήματος 3.24 (23.166) (23.602) (16.179) (4.354)

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες  143.751  158.007  134.933  127.493 

Αποτελέσμα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 3.27 (3.591) (262) (19) (285)

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους  140.160  157.745  134.914  127.208 

Κατανεμημένα σε:

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 3.25  141.158  154.583  134.914  127.208 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (998)  3.161  -  - 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή  0,9879  1,0818  0,9442  0,8902 

Κέρδη ανά μετοχή  0,9879  1,0818  0,9442  0,8902 

Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου απο συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ 
Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA)  283.559  305.978  217.036  215.395 

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσμάτων  204.224  232.126  160.434  161.551 

Κέρδη προ φόρων  166.917  181.609  151.112  131.847 

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες  143.751  158.007  134.933  127.493 

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

Κέρδη προ φόρων  166.917  181.609  151.112  131.847 

Πλέον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα  37.708  50.693  9.322  29.704 

Πλέον: Επενδυτικά Αποτελέσματα (401) (176)  -  - 

Πλέον: Αποσβέσεις  78.662  72.904  56.601  53.844 

Μερικό Σύνολο  282.886  305.030  217.036  215.395 

Πλέον: Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα (ΙΙ)  673  949  -  - 

Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ 
Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA)  283.559  305.978  217.036  215.395 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 94 έως 177 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
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ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017

Πωλήσεις 3.1  1.526.514  1.526.721  1.226.117  1.161.628 

Κόστος Πωληθέντων 3.19 (1.229.125) (1.209.113) (995.103) (933.979)

Μικτο κερδος  297.389  317.608  231.014  227.649 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 3.21  21.209  58.650  10.834  46.463 

Έξοδα διάθεσης 3.20 (9.204) (9.171) (7.802) (8.225)

Έξοδα διοίκησης 3.20 (78.815) (76.710) (61.598) (59.914)

Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης (138) (139)  -  - 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 3.21 (26.217) (58.111) (12.013) (44.422)

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσμάτων  204.224  232.126  160.434  161.551 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 3.22  12.369  16.095  6.077  13.932 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 3.22 (50.368) (59.347) (30.648) (45.579)

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 3.23  290 (7.442)  15.250  1.944 

Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις 3.6.1  401  176  -  - 

Κέρδη προ φόρων  166.917  181.609  151.112  131.847 

Φόρος εισοδήματος 3.24 (23.166) (23.602) (16.179) (4.354)

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες  143.751  158.007  134.933  127.493 

Αποτελέσμα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες 3.27 (3.591) (262) (19) (285)

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους  140.160  157.745  134.914  127.208 

Κατανεμημένα σε:

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής 3.25  141.158  154.583  134.914  127.208 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (998)  3.161  -  - 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή  0,9879  1,0818  0,9442  0,8902 

Κέρδη ανά μετοχή  0,9879  1,0818  0,9442  0,8902 

Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου απο συνεχιζόμενες δραστηριότητες

Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ 
Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA)  283.559  305.978  217.036  215.395 

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσμάτων  204.224  232.126  160.434  161.551 

Κέρδη προ φόρων  166.917  181.609  151.112  131.847 

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες  143.751  158.007  134.933  127.493 

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

Κέρδη προ φόρων  166.917  181.609  151.112  131.847 

Πλέον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα  37.708  50.693  9.322  29.704 

Πλέον: Επενδυτικά Αποτελέσματα (401) (176)  -  - 

Πλέον: Αποσβέσεις  78.662  72.904  56.601  53.844 

Μερικό Σύνολο  282.886  305.030  217.036  215.395 

Πλέον: Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα (ΙΙ)  673  949  -  - 

Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ 
Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA)  283.559  305.978  217.036  215.395 

(*) Ο Όμιλος ορίζει το μέγεθος «EBITDA Ομίλου» ως τα κέρδη/(ζημιές) προ φόρων προσαρμοσμένα για χρηματοοικονομικά και 
επενδυτικά αποτελέσματα, για συνολικές αποσβέσεις (ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων) καθώς και για τις 
επιδράσεις ειδικών παραγόντων όπως  το μερίδιο στα λειτουργικά αποτελέσματα συγγενών όταν αυτές δραστηριοποιούνται σε 
έναν από τους Επιχειρηματικούς Τομείς δραστηριότητας του αλλά και τις επιδράσεις απαλοιφών που πραγματοποιούνται σε 
συναλλαγές με τις συγγενείς εταιρείες.

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου  140.160  157.745  134.914  127.208 

Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα:

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)  284  1.081  332  1.083 

Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη 
/ (Ζημίες)  4 (15)  2 (16)

Στοιχεία που ενδέχεται να ταξινομηθούν στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα:

Συν/κές διαφορές από μετατροπή Οικ.
Καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (269)  4.370 (854)  3.003 

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού  2.152  -  -  - 

Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών  71.033 (38.194)  70.864 (40.295)

Μεταβολή αποθεματικών από αλλαγή φορολογ.
συντελεστή (1)  -  -  - 

Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις 
Ταμιακών Ροών (20.368)  11.076 (20.368)  11.686 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:  52.835 (21.681)  49.975 (24.539)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης  192.994  136.064  184.888  102.670 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 
αποδιδόμενα σε:

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της 
Μητρικής  193.478  133.186  184.888  102.670 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (484)  2.877  -  - 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 94 έως 177 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
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ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Στοιχεία Ενεργητικού

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 3.2  1.141.786  1.136.779  796.859  802.834 

Υπεραξία Επιχείρησης 3.3  209.313  209.313  -  - 

Άύλα Περιουσιακά Στοιχεία 3.4  235.277  235.517  87.518  89.117 

Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 3.5  -  -  239.415  238.935 

Επενδύσεις Σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις 3.6  23.773  23.372  17.212  17.212 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 3.7  143.030  124.179  84.670  62.097 

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού 3.10.1  159  163  37  37 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 3.10.4  105.019  134.603  58.558  52.074 

 1.858.357  1.863.927  1.284.269  1.262.305 

Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

Αποθέματα - Συνολική αξία 3.8  184.377  158.890  169.612  140.084 

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 3.11  799.307  745.856  372.433  426.155 

Λοιπές Απαιτήσεις 3.9  259.193  272.625  347.857  328.430 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 3.10.2  63  814  63  814 

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 3.10.3  31.605  15.168  29.453  15.168 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.12  208.090  160.940  139.656  88.995 

 1.482.637  1.354.292  1.059.076  999.645 

Στοιχεία Ενεργητικού  3.340.994  3.218.219  2.343.345  2.261.950 

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 3.15.1  138.839  138.839  138.604  138.604 

Υπερ Το Άρτιο  193.312  193.311  124.701  124.701 

Αποθεματικά εύλογης αξίας  17.804 (32.692)  17.109 (33.387)

Αποθεματικό Ιδίων Μετοχών -  -  -  - 

Λοιπά αποθεματικά 3.15.2  130.758  109.767 (136.454) (154.606)

Αποθεματικά Μετατροπής Ισολογισμού (11.197) (10.414)  2.149  3.003 

Αποτελέσματα Εις Νέον  1.038.862  978.058  902.914  848.768 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της 
Μητρικής  1.508.378  1.376.871  1.049.025  927.085 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  52.671  54.122  -  - 

Ίδια Κεφάλαια  1.561.048  1.430.992  1.049.025  927.085 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 3.10  534.028  598.755  369.323  397.589 

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 3.10.3  2.787  4.227  2.787  4.227 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 3.7  212.116  181.096  171.665  140.525 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 3.16  16.273  17.283  13.874  14.994 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 3.10.7  129.666  82.273  97.100  63.901 

Προβλέψεις 3.17  14.130  13.564  13.069  12.352 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  908.999  897.198  667.817  633.588 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 3.13  608.346  575.331  438.138  444.610 

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 3.18  52.005  43.510  45.541  34.210 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 3.10  28.912  95.998  267  75.492 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη 
χρήση 3.10  35.551  34.327  17.332  22.202 

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 3.13  3.222  58.530  2.826  57.964 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 3.14  142.903  82.331  122.397  66.800 

Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις 3.17  7  -  -  - 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  870.946  890.028  626.502  701.278 

Σύνολο υποχρεώσεων  1.779.945  1.787.226  1.294.320  1.334.865 

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις  3.340.994  3.218.219  2.343.345  2.261.950 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

Οι σημειώσεις στις σελίδες 94 έως 177 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
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Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ Το 
Άρτιο

Αποθεματικά 
εύλογης 

αξίας

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποθεματικά 
Μετατροπής 
Ισολογισμού

Αποτελέσματα 
Εις Νέον Σύνολο

Μη 
ελέγχουσες 
συμμετοχές

Σύνολο

Υπόλοιπα κατα την 1η 
Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με 
τα ΔΠΧΑ -βάσει δημοσίευσης-

 113.643  210.195 (4.073)  104.627 (15.040)  580.029  989.382  294.869  1.284.252 

Προσαρμογές  λόγο εφαρμογής 
ΔΠΧΑ 9  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων

Διανομή Μερισμάτων  -  -  -  -  - (4.418) (4.418)  - (4.418)

Μεταφορά σε αποθεματικά  -  -  - (1.058)  -  1.058  -  -  - 

Μεταβολή από Εξαγορά μεριδίου 
θυγατρικής  -  - -  -  -  48  48  -  48 

Μεταβολή Κεφαλαίων από 
Πώληση θυγατρικής  -  -  -  -  -  2.796  2.796  311  3.107 

Μεταβολή λόγω απορρόφησης 
θυγατρικής  25.196 (16.884)  -  3.628  -  243.936  255.877 (243.936)  11.941 

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 
μητρικής  25.196 (16.884)  -  2.571  -  243.420  254.302 (243.625)  10.677 

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου  - -  -  -  -  154.583  154.583  3.161  157.745 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης 
μετά φόρων:

Συν/κές διαφορές από 
μετατροπή Οικ.Καταστάσεων 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

 - -  -  2  4.626  26  4.654 (284)  4.370 

Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών  - - (40.309)  2.115  -  - (38.194)  - (38.194)

Αναβαλλόμενος Φόρος από 
αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)  - -  - (15)  -  - (15)  - (15)

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)  -  -  -  1.081  -  -  1.081 -  1.081 

Αναβαλλόμενος Φόρος από 
Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών  - -  11.689 (613)  -  -  11.076 -  11.076 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
χρήσης  -  - (28.619)  2.569  4.626  154.609  133.186  2.877  136.064 

Υπόλοιπο τέλους 31/12/2017  138.839  193.311 (32.692)  109.767 (10.414)  978.058  1.376.871  54.122  1.430.992 
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ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ Το 
Άρτιο

Αποθεματικά 
εύλογης 

αξίας

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποθεματικά 
Μετατροπής 
Ισολογισμού

Αποτελέσματα 
Εις Νέον Σύνολο

Μη 
ελέγχουσες 
συμμετοχές

Σύνολο

Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 2018, 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει δημοσίευσης-  138.839  193.311 (32.692)  109.767 (10.414)  978.058  1.376.871  54.122  1.430.992 

Προσαρμογές  λόγω εφαρμογής ΔΠΧΑ 9  -  -  - -  - (17.223) (17.223)  - (17.223)

Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο κατα την 1η 
Ιανουαρίου 2018  138.839  193.311 (32.692)  109.767 (10.414)  960.835  1.359.648  54.122  1.413.769 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων

Διανομή Μερισμάτων  -  -  -  -  - (45.725) (45.725)  - (45.725)

Μεταφορά σε αποθεματικά  -  -  -  18.383  - (18.373)  10  -  10 

Μεταβολή από Εξαγορά μεριδίου θυγατρικής  -  -  -  -  -  967  967 (967)  - 

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής  -  -  -  18.383  - (63.131) (44.748) (967) (45.715)

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου  -  -  -  -  -  141.158  141.158 (998)  140.160 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά 
φόρων:

Συν/κές διαφορές από μετατροπή 
Οικ.Καταστάσεων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων

 -  -  -  - (783)  - (783)  515 (269)

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 
Ενεργητικού  -  -  -  2.152  -  -  2.152  -  2.152 

Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών  -  -  70.864  169  -  -  71.033  -  71.033 

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

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)  -  -  -  284  -  -  284  -  284 

Μεταβολή αποθεματικών από αλλαγή 
φορολογ.συντελεστή  -  -  - (1)  -  - (1)  - (1)

Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις 
Ταμιακών Ροών  -  - (20.368)  - -  - (20.368)  - (20.368)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης  -  -  50.496  2.608 (783)  141.158  193.478 (484)  192.994 

Υπόλοιπο τέλους 31/12/2018  138.839  193.312  17.804  130.758 (11.197)  1.038.862  1.508.378  52.671  1.561.048 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 94 έως 177 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Υπέρ Το 
Άρτιο

Αποθεματικά 
εύλογης αξίας

Λοιπά 
αποθεματικά

Αποθεματικά 
Μετατροπής 
Ισολογισμού

Αποτελέσματα 
Εις Νέον Σύνολο

Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 
2017,σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει 
δημοσίευσης-

 113.408  141.585  -  3.492  -  225.821  484.306 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων

Διανομή Μερισμάτων  -  -  -  -  - (3.896) (3.896)

Μεταφορά σε αποθεματικά  -  -  -  130  -  3.293  3.423 

Μεταβολή λόγω απορρόφησης θυγατρικής  25.196 (16.884) (4.767) (159.304)  -  496.342  340.582 

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής  25.196 (16.884) (4.767) (159.175)  -  495.739  340.109 

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου  -  -  -  -  -  127.208  127.208 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:

Συν/κές διαφορές από μετατροπή Οικ.
Καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  -  -  -  -  3.003  -  3.003 

Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών  -  - (40.309)  13  -  - (40.295)

Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη 
/ (Ζημίες)  -  -  - (16)  -  - (16)

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)  - -  -  1.083  -  -  1.083 

Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις 
Ταμιακών Ροών  -  -  11.689 (4)  -  -  11.686 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης  -  - (28.619)  1.077  3.003  127.208  102.670 

Υπόλοιπο τέλους 31/12/2017  138.604  124.701 (33.387) (154.606)  3.003  848.768  927.085 

Υπόλοιπα κατα την 1η Ιανουαρίου 
2018,σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ -βάσει 
δημοσίευσης-

 138.604  124.701 (33.387) (154.606)  3.003  848.768  927.085 

Προσαρμογές  λόγο εφαρμογής ΔΠΧΑ 9  -  -  -  -  - (17.223) (17.223)

Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο κατα την 1η 
Ιανουαρίου 2018  138.604  124.701 (33.387) (154.606)  3.003  831.545  909.862 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων

Διανομή Μερισμάτων  -  -  -  -  - (45.725) (45.725)

Μεταφορά σε αποθεματικά  -  -  -  17.819  - (17.819)  - 

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες μητρικής  -  -  -  17.819  - (63.544) (45.725)

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου  -  -  -  -  -  134.914  134.914 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:

Συν/κές διαφορές από μετατροπή Οικ.
Καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων  -  -  -  - (854)  - (854)

Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών  -  -  70.864  -  -  -  70.864 

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

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)  -  -  -  332  -  -  332 

Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις 
Ταμιακών Ροών  -  - (20.368)  -  -  - (20.368)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης  -  -  50.496  333 (854)  134.914  184.888 

Υπόλοιπο τέλους 31/12/2018  138.604  124.701  17.109 (136.454)  2.149  902.914  1.049.025 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 94 έως 177 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμειακών ροών

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 3.26  211.450  252.515  149.090  152.980 

Καταβληθέντες τόκοι (30.757) (31.880) (20.509) (36.271)

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (18.051) (6.126) (15.084) (4.260)

Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητες  162.642  214.509  113.497  112.449 

Καθαρές ταμειακές ροές από διακοπείσες λειτουργικές δραστηριότητες (679) (337) (19) (285)

Καθαρές ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες λειτουργικές δρ/τες  161.962  214.172  113.478  112.165 

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

Αγορές ενσώματων παγίων (75.702) (121.147) (42.481) (30.588)

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων (8.477) (6.349) (4.612) (2.623)

Πωλήσεις ενσώματων παγίων  19.401  519  150  309 

Μερίσματα εισπραχθέντα  580  498  15.534  2.478 

Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (564)  - (564)  - 

Αγορά /Πώληση θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής) (480)  700 (480)  - 

Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων  951  -  943  - 

Τόκοι που εισπράχθηκαν  12.673  4.026  9.707  597 

Εισπραξεις /(Επιστροφές) Επιχορηγήσεων  5.017  4.526  2.160 (1.251)

Λοιπά  -  24  -  49 

Καθαρές ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες (46.600) (117.203) (19.642) (31.029)

Καθαρές ταμειακές ροές από διακοπείσες επενδυτικές δραστηριότητες -  -  -  - 

Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες επενδυτικές δρ/τες (46.600) (117.203) (19.642) (31.029)

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

Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης  - (2)  -  - 

Μερίσματα πληρωθέντα (45.945) (5.112) (41.373) (3.902)

Δάνεια αναληφθέντα  388.037  584.932  178.923  515.116 

Αποπληρωμή δανεισμού (515.985) (665.977) (285.901) (591.853)

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων  -  -  -  - 

Λοιπά  105.176 (46.801)  105.176 (46.810)

Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους  -  -  -  - 

Καθαρές Ταμειακές ροές από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (68.717) (132.960) (43.174) (127.449)

Καθαρές Ταμειακές ροές από διακοπείσες χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες  -  -  -  - 

Καθαρές Ταμ. ροές από συνεχιζόμενες & διακοπείσες χρηματοδοτικές δρ/
τες (68.717) (132.960) (43.174) (127.449)

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  46.645 (35.991)  50.661 (46.313)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου  160.940  197.884  88.995  336 

Ταμειακά διαθέσιμα απορροφούμενων εταιρειών - - -  134.979 

Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  506 (953)  - (7)

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου  208.090  160.940  139.656  88.995 

Υπόλοιπο διαθεσίμων  208.090  160.940  139.656  88.995 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου  208.090  160.940  139.656  88.995 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 94 έως 177 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

Στις ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες του Ομίλου και της Εταιρείας και συγκεκριμένα στη γραμμή «Λοιπά», περιλαμ-
βάνονται εισπράξεις/(αποπληρωμές) χρηματοδοτήσεων στα πλαίσια εμπορικών συμφωνιών. 
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Η σελίδα έχει σκοπίμως αφεθεί κενή
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1. Πληροφορίες για τον Όμιλο

1.1 Γενικές Πληροφορίες

Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» αποτε-
λεί σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους διεθνώς. Η 
Εταιρεία, που ως μεταλλουργική εταιρεία διεθνούς εμπορίου και συμμετοχών 
ιδρύθηκε το 1990, αποτελεί μετεξέλιξη παλαιάς μεταλλουργικής οικογενειακής 
επιχείρησης που ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1908. Κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας δεκαετίας οι δραστηριότητες της Εταιρείας έχουν επεκταθεί σταδι-
ακά από τους παραδοσιακούς τομείς του διεθνούς εμπορίου μετάλλων - με-
ταλλευμάτων και τη μεταλλουργία στους τομείς των Ολοκληρωμένων Έργων 
και Υποδομών  και  Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου ενέργειας. Στόχος είναι η 
ανάπτυξη των συνεργιών μεταξύ των τριών διαφορετικών τομέων δραστηριό-
τητας αναθέτοντας τον ρόλο της διοικήσεως και της χάραξης της στρατηγικής 
στην Μυτιληναίος Α.Ε. - Όμιλος Επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια του 2017 ολοκληρώθηκε εταιρικός μετασχηματισμός με 
απορρόφηση των θυγατρικών εταιρειών ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΜΕΤΚΑ, 
Protergia και Protergia ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ από την ΜΥΤΙΛΗ-
ΝΑΙΟΣ Α.Ε. Η μοναδική μεταβολή που επέρχεται συνεπεία του Εταιρικού Με-
τασχηματισμού είναι η μετατροπή των μη ελεγχόντων μετόχων της ΜΕΤΚΑ σε 
μετόχους της νέας οντότητας. 

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

Η έδρα του Ομίλου βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής επί της οδού Αρτέμιδος 8 , 
Τ.Κ. 151 25 και οι μετοχές του εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 1995.

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, για την 
περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018 (συμπεριλαμβάνοντας τα συγκριτι-
κά στοιχεία για την περίοδο 31 Δεκεμβρίου 2017), εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στις 
27.03.2019  και υπόκεινται σε οριστική έγκριση από την ετήσια Γενική Συνέλευ-
ση.

1.2 Φύση Δραστηριοτήτων

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

Σύμφωνα με την από 01-06-2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων της εταιρείας ο εταιρικός της σκοπός έχει τροποποιηθεί ως εξής: 
Σκοπός της εταιρείας είναι:

α. Η συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, β. Η παραγωγή και κατα-
σκευή στην Ελλάδα αλουμίνας και αλουμινίου και η εμπορία τους σε οποιαδήπο-
τε χώρα, γ. Η βιομηχανική παραγωγή μεταλλικών κατασκευών παντός είδους, 
δ. Η σχεδίαση, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση και εκμετάλλευση 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από κάθε εν γένει πηγή, ε. Η παρα-
γωγή, η εμπορία, η προμήθεια, η μεταφορά και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας 
και θερμότητας, στ. Η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών κατασκευής, επισκευ-
ής και διαλύσεως πλοίων και εν γένει αμυντικού υλικού, ζ. Η παραγωγή, εξόρυ-
ξη, απόκτηση, αποθήκευση, αεριοποίηση, μεταφορά, διανομή και μεταβίβαση 
(συμπεριλαμβανομένης της πώλησης/προμήθειας) φυσικού αερίου, η. Η εκπό-
νηση μελετών, εκτέλεση κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων 
πάσης φύσεως, εργασιών συναρμολογήσεως και εγκαταστάσεως των υπό της 
Εταιρείας παραγομένων κατασκευών και προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό, θ. Η κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση υδραυλικών, αποχετευτικών 
και άλλων συναφών εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετούν τους σκοπούς της 
Εταιρείας ή/και τρίτων που συνεργάζονται με αυτήν, ι. Η παραγωγή και πώληση 

ατμού, νερού (ενδεικτικά απιονισμένου, πυρόσβε-
σης κλπ) καθώς επίσης, ια. Η παροχή διαφόρων 
υπηρεσιών προς τρίτους που συνεργάζονται με την 
Εταιρεία, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες α) αντιρρύ-
πανσης, β) πυρόσβεσης, γ) παρακολούθησης και 
καταγραφής της ποιότητας ατμόσφαιρας, δ) συλλο-
γής, μεταφοράς, διάθεσης και διαχείρισης στερεών 
και υγρών αποβλήτων και ομβρίων λυμάτων κλπ, ιβ. 
Η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας, παραγωγικών 
διαδικασιών, εκμετάλλευσης σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας κάθε είδους, 
ιγ. Η αγορά, ανέγερση, πώληση και μεταπώληση 
ακινήτων και η ιδιοκτησία, μίσθωση, εκμίσθωση, 
υπομίσθωση, εγκατάσταση, διαμόρφωση και εκ-
μετάλλευση μεταλλείων, ορυχείων και λατομείων, 
εργοστασίων και βιομηχανικών καταστημάτων, ιδ. 
Η παροχή συμβουλών και υπηρεσιών στους τομείς 
της οργάνωσης, διοίκησης και διεύθυνσης επι-
χειρήσεων, διοικητικής υποστήριξης, διαχείρισης 
κινδύνων, συστημάτων πληροφορικής, χρηματο-
οικονομικής διαχείρισης, ιε. Η παροχή υπηρεσιών 
σχετικά με την έρευνα αγοράς, την ανάλυση επεν-
δυτικών προγραμμάτων, την εκπόνηση μελετών και 
σχεδίων, την ανάθεση, εποπτεία και διαχείριση σχε-
τικών εργασιών, τη διαχείριση κινδύνων και στρατη-
γικό προγραμματισμό, την ανάπτυξη και οργάνωσή, 
και ιστ. η διενέργεια κάθε επιχειρηματικής πράξης 
και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας ή ενέργειας, 
που είτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τους παρα-
πάνω σκοπούς της Εταιρείας.

Ο Όμιλος, δραστηριοποιείται στον κλάδο της Με-
ταλλουργίας (παραγωγή πρωτόχυτου Αλουμινίου 
και Αλούμινας) μέσω της μητρικής εταιρείας (υπό 
την ιδιότητα της ως καθολικής διαδόχου με απορ-
ρόφηση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ λόγω συγ-
χώνευσης) και της θυγατρικής εταιρείας SOMETRA 
S.A. (παραγωγή Ψευδαργύρου – Μολύβδου). Η 
δραστηριότητα του Ψευδαργύρου – Μολύβδου 
ήταν η πρώτη που επηρεάστηκε έντονα από την αρ-
νητική συγκυρία της αγοράς των μετάλλων, καθώς 
η μεγάλη πτώση της ζήτησης στην αγορά σε συνδυ-
ασμό με την άνοδο των τιμών της βασικής καύσιμης 
Ύλης (Μεταλλουργικό Coke) αλλά και των δυσκο-
λιών εξασφάλισης κατάλληλων  Α’ Υλών οδήγησαν 
τον Όμιλο στην απόφαση τον Ιανουάριο του 2009 να 
αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του εργοστασί-
ου της θυγατρικής SOMETRA S.A. (σημείωση 3.27).
Ο Όμιλος μέσω της μητρικής εταιρείας (υπό την ιδι-
ότητα της ως καθολικής διαδόχου με απορρόφηση 
της ΜΕΤΚΑ λόγω συγχώνευσης) και των θυγατρι-
κών της αποτελεί το μεγαλύτερο και πιο εξειδικευ-
μένο κατασκευαστή ενεργειακών έργων στην Ελλά-
δα ενώ ταυτόχρονα επεκτείνεται σε ανταγωνιστικές 
αγορές του εξωτερικού με ανεκτέλεστο υπόλοιπο 
συμβασιοποιημένων έργων ύψους 984 εκ € (σημεί-
ωση 3.1).  

Ο Όμιλος μέσω της μητρικής (υπό την ιδιότητα 
της ως καθολικής διαδόχου με απορρόφηση των 
Protergia και Protergia ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ λόγω συγχώνευσης) και των θυγατρι-
κών της με ενεργειακό χαρτοφυλάκιο που περιλαμ-
βάνει 1,2 GW από θερμικές μονάδες σε λειτουργία 
από το 2012, καθώς και πάνω από 1.000MW ΑΠΕ 
σε λειτουργία ή σε διάφορα στάδια ανάπτυξης είναι 
ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρι-
κής ενέργειας στην Ελλάδα.
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1.3 Δομή του Ομίλου

Η δομή του Ομίλου κατά την 31.12.2018 έχει ως εξής: 

ΟΝΟΜΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ, 
ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ

ΧΩΡΑ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

 1 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Ελλάδα Μητρική

 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. Ελλάδα 99,98% Ολική Ενοποίηση

 3 RODAX ROMANIA SRL Ρουμανία 100,00% Ολική Ενοποίηση

 4 ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. Ελλάδα 83,50% Ολική Ενοποίηση

 5 DROSCO HOLDINGS LIMITED Κύπρος 83,50% Ολική Ενοποίηση

 6 BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS TKT A.E Ελλάδα 62,63% Ολική Ενοποίηση

 7 ΜΕΤΚΑ BRAZI SRL Ρουμανία 100,00% Ολική Ενοποίηση

 8 POWER PROJECTS Τουρκία 100,00% Ολική Ενοποίηση

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

 10 ΔΕΣΦΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

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

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

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

 14 STANMED TRADING LTD Κύπρος 100,00% Ολική Ενοποίηση

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

 16 RDA TRADING Νήσοι Guernsey 100,00% Ολική Ενοποίηση

 17 MYTILINEOS BELGRADE D.O.O. Σερβία 100,00% Ολική Ενοποίηση

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

 19 MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. Λουξεμβούργο 100,00% Ολική Ενοποίηση

 20 MYTILINEOS INTERNATIONAL COMPANY AG "MIT Co" Ελβετία 100,00% Ολική Ενοποίηση

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

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

 23 ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 24 ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 25 ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 26 ΥΔΡΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 27 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε.(ΕΝ.ΔΥ.Α.Ε.) Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 28 ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

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

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

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

 45 PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (πρώην ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.) Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 46 ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (πρώην ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ Α.Ε. 
Α.Π.Ε.) Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

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

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

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

 50 ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση
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ΟΝΟΜΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ, 
ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ

ΧΩΡΑ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

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

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

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

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

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

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

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

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

 59 Κ/Ξ  ΜΕΤΚΑ  – ΤΕΡΝΑ Ελλάδα 10,00% Καθαρή Θέση

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

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

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

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

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

 65 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  Β.Ε.Α.Ε. (πρώην ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) Ελλάδα 100,00% Ολική Ενοποίηση

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

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

 68 METKA RENEWABLES LIMITED Κύπρος 100,00% Ολική Ενοποίηση

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

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

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

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

 73 RIVERA DEL RIO Παναμάς 50,00% Ολική Ενοποίηση

 74 METKA-EGN LTD Κύπρος 50,10% Ολική Ενοποίηση

 75 METKA-EGN LTD Αγγλία 50,10% Ολική Ενοποίηση

 76 METKA-EGN SpA Χιλή 50,10% Ολική Ενοποίηση

 77 METKA-EGN USA LLC Πουέρτο Ρίκο 50,10% Ολική Ενοποίηση

 78 ΜΕΤΚΑ EGN KZ LLP Καζακστάν 50,10% Ολική Ενοποίηση

 79 ΜΕΤΚΑ EGN MEXICO S. DE.R.L. C.V Μεξικό 50,10% Ολική Ενοποίηση

 80 METKA-EGN UGANDA SMC LTD Ουγκάντα 50,10% Ολική Ενοποίηση

 81 METKA-EGN JAPAN LTD Ιαπωνία 50,10% Ολική Ενοποίηση

 82 METKA POWER WEST AFRICA LIMITED Νιγηρία 100,00% Ολική Ενοποίηση

 83 METKA INTERNATIONAL LTD Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα 100,00% Ολική Ενοποίηση

 84 METKA POWER INVESTMENTS                                        Κύπρος 100,00% Ολική Ενοποίηση

 85 METKA IPS LTD Ντουμπάι 50,00% Καθαρή Θέση

 86 INTERNATIONAL POWER SUPPLY AD Βουλγαρία 10,00% Καθαρή Θέση

 87 AURORA VENTURES Νήσοι Μάρσαλ 100,00% Ολική Ενοποίηση

 88 PLEASURE FINANCE COMPANY Νήσοι Μάρσαλ 100,00% Ολική Ενοποίηση

 89 CHARM SHIPTRADE CORP. Νήσοι Μάρσαλ 100,00% Ολική Ενοποίηση

 90 EXPEDITION ENTREPRISES LTD Νήσοι Μάρσαλ 100,00% Ολική Ενοποίηση

 91 SEALAND MARINE CORP. Νήσοι Μάρσαλ 100,00% Ολική Ενοποίηση

 92 UNIQUE SHIPTRADE S.A. Νήσοι Μάρσαλ 100,00% Ολική Ενοποίηση

 93 MELODIA VENTURES S.A. Νήσοι Μάρσαλ 100,00% Ολική Ενοποίηση

 94 NAVARA MARITIME INC Νήσοι Μάρσαλ 100,00% Ολική Ενοποίηση

 95 STALLENT NAVIGATION LTD Νήσοι Μάρσαλ 100,00% Ολική Ενοποίηση

 96 MIMOSA MARINE CO Νήσοι Μάρσαλ 100,00% Ολική Ενοποίηση

 97 INSIGHT MARITIME LIMITED Νήσοι Μάρσαλ 100,00% Ολική Ενοποίηση

 98 PICADO MARINE INC Νήσοι Μάρσαλ 100,00% Ολική Ενοποίηση

 99 DOMENICO MARINE CORP Νήσοι Μάρσαλ 100,00% Ολική Ενοποίηση

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

 101 MTRH Developmnet GmbH Αυστρία 100,00% Ολική Ενοποίηση

 102 Energy Ava Yarz LLC Ιράν 100,00% Ολική Ενοποίηση

 103 MTH Services Stock Αυστρία 100,00% Ολική Ενοποίηση
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ΟΝΟΜΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ, 
ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ

ΧΩΡΑ  
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ 
ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

 104 METKA EGN SARDINIA SRL Σαρδηνία 50,10% Ολική Ενοποίηση

 105 METKA EGN FRANCE SRL Γαλλία 50,10% Ολική Ενοποίηση

 106 METKA EGN SPAIN SLU Ισπανία 50,10% Ολική Ενοποίηση

 107 METKA EGN KOREA LTD Κορέα 50,10% Ολική Ενοποίηση

 108 METKA EGN GENERAL CONTRACTORS LTD Αγγλία 50,10% Ολική Ενοποίηση

 109 METKA EGN AUSTRALIA PTY LTD Αυστραλία 50,10% Ολική Ενοποίηση

 110 METKA EGN SINGAPORE PTE LTD Σινγκαπούρη 50,10% Ολική Ενοποίηση

 111 VIGA RENOVABLES SP1 SL Ισπανία 50,10% Ολική Ενοποίηση

 112 VIGA RENOVABLES SP2 SL Ισπανία 50,10% Ολική Ενοποίηση

 113 METKA EGN AUSTRALIA PTY HOLDINGS LTD Αυστραλία 50,10% Ολική Ενοποίηση

1.3.1 Ίδρυση & Εξαγορά

Τον Ιανουάριου 2018, η 100% θυγατρική του Ομίλου, METKA 
Renewables Ltd, εξαγόρασε την εταιρεία MTRH Developmnet GmbH 
με έδρα την Αυστρία έναντι τιμήματος € 0,7εκ. Ό Όμιλος συμμετέ-
χει με ποσοστό 100% και η ενσωμάτωση της νεοαποκτηθείσας στις 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έγινε με την μέθοδο της ολι-
κής ενοποίησης, χωρίς να προκύψει κάποια ουσιώδης επίδραση σε 
αυτές. 

Τον Ιούνιο 2018, η 50,10% θυγατρική του Ομίλου, ΜΕΤΚΑ-EGN LTD 
με έδρα την Αγγλία, ίδρυσε την εταιρεία METKA-EGN UGANDA – 
SMC LTD, στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 100%. Η ενσωμάτωση 
της νεοϊδρυθείσας στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 
Ομίλου έγινε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

Τον Ιούνιο 2018, η 50,10% θυγατρική του Ομίλου, ΜΕΤΚΑ-EGN LTD 
με έδρα την Αγγλία, ίδρυσε την εταιρεία METKA-EGN JAPAN LTD, 
στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 100%. Η ενσωμάτωση της νεοϊ-
δρυθείσας στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου 
έγινε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

Την 30.06.2018, η Μυτιληναίος Α.Ε. εξαγόρασε το 9,97% της θυγα-
τρικής εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Η εταιρεία κατέχει πλέον το 100% της θυγατρικής. Το 
συνολικό τίμημα αγοράς ανήλθε σε €480χιλ. Επειδή η ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ συμμετέχει στο 
μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Β.Ε., 
ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΔΡΙΑ Α.Ε. 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε.(ΕΝ.ΔΥ.Α.Ε.), ΘΕΣΣΑ-
ΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου μετά 
την εξαγορά του 9,97% ανέρχεται πλέον σε 100%.

Τον Ιούλιο 2018, η 50,10% θυγατρική του Ομίλου, ΜΕΤΚΑ-EGN LTD 
με έδρα την Κύπρο, εξαγόρασε την εταιρεία VIGA RENOVABLES SP1 
με έδρα την Ισπανία. Ο Όμιλος συμμετέχει με ποσοστό 50,10% και 
η ενσωμάτωση της νεοαποκτηθείσας στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις έγινε με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, χωρίς να 
προκύψει κάποια ουσιώδης επίδραση σε αυτές.

Τον Ιούλιο 2018, η 50,10% θυγατρική του Ομίλου, ΜΕΤΚΑ-EGN LTD 
με έδρα την Κύπρο, εξαγόρασε την εταιρεία VIGA RENOVABLES SP2 
με έδρα την Ισπανία. Ο Όμιλος συμμετέχει με ποσοστό 50,10% και 
η ενσωμάτωση της νεοαποκτηθείσας στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις έγινε με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, χωρίς να 
προκύψει κάποια ουσιώδης επίδραση σε αυτές.

Τον Αύγουστο 2018, η 50,10% θυγατρική του Ομίλου, ΜΕΤΚΑ-EGN 
LTD με έδρα την Κύπρο, ίδρυσε την εταιρεία ΜΕΤΚΑ-EGN SPAIN, 
στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 100%. Η ενσωμάτωση της νεοϊ-
δρυθείσας στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου 
έγινε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

Τον Αύγουστο 2018, η 50,10% θυγατρική του Ομί-
λου, ΜΕΤΚΑ-EGN LTD με έδρα την Κύπρο, εξαγό-
ρασε την εταιρεία ΜΕΤΚΑ-EGN KOREA με έδρα την 
Κορέα. Ο Όμιλος συμμετέχει με ποσοστό 50,10% 
και η ενσωμάτωση της νεοαποκτηθείσας στις ενο-
ποιημένες οικονομικές καταστάσεις έγινε με την 
μέθοδο της ολικής ενοποίησης, χωρίς να προκύψει 
κάποια ουσιώδης επίδραση σε αυτές.

Τον Αύγουστο 2018, η 50,10% θυγατρική του Ομί-
λου, ΜΕΤΚΑ-EGN LTD με έδρα την Κύπρο, ίδρυσε 
την εταιρεία ΜΕΤΚΑ-EGN GC με έδρα την Αγγλία. 
Ο Όμιλος συμμετέχει με ποσοστό 50,10% και η εν-
σωμάτωση της νεοαποκτηθείσας στις ενοποιημέ-
νες οικονομικές καταστάσεις έγινε με την μέθοδο 
της ολικής ενοποίησης, χωρίς να προκύψει κάποια 
ουσιώδης επίδραση σε αυτές.

Τον Αύγουστο 2018, η 50,10% θυγατρική του Ομί-
λου, ΜΕΤΚΑ-EGN LTD με έδρα την Κύπρο, ίδρυσε 
την εταιρεία ΜΕΤΚΑ-EGN AUSTRALIA PTY, στην 
οποία συμμετέχει με ποσοστό 100%. Η ενσωμάτω-
ση της νεοϊδρυθείσας στις ενοποιημένες οικονομι-
κές καταστάσεις του Ομίλου έγινε με τη μέθοδο της 
ολικής ενοποίησης.

Το Νοέμβριο 2018, η 50,10% θυγατρική του Ομί-
λου, ΜΕΤΚΑ-EGN LTD με έδρα την Κύπρο, ίδρυσε 
την εταιρεία ΜΕΤΚΑ-EGN SARDINIA, στην οποία 
συμμετέχει με ποσοστό 100%. Η ενσωμάτωση της 
νεοϊδρυθείσας στις ενοποιημένες οικονομικές κα-
ταστάσεις του Ομίλου έγινε με τη μέθοδο της ολι-
κής ενοποίησης. 

Το Νοέμβριο 2018, η 50,10% θυγατρική του Ομί-
λου, ΜΕΤΚΑ-EGN LTD με έδρα την Κύπρο, ίδρυσε 
την εταιρεία ΜΕΤΚΑ-EGN SINGAPORE, στην οποία 
συμμετέχει με ποσοστό 100%. Η ενσωμάτωση της 
νεοϊδρυθείσας στις ενοποιημένες οικονομικές κα-
ταστάσεις του Ομίλου έγινε με τη μέθοδο της ολι-
κής ενοποίησης. 

Το Νοέμβριο 2018, η 50,10% θυγατρική του Ομί-
λου, ΜΕΤΚΑ-EGN LTD με έδρα την Κύπρο, ίδρυ-
σε την εταιρεία ΜΕΤΚΑ-EGN FRANCE, στην οποία 
συμμετέχει με ποσοστό 100%. Η ενσωμάτωση της 
νεοϊδρυθείσας στις ενοποιημένες οικονομικές κα-
ταστάσεις του Ομίλου έγινε με τη μέθοδο της ολι-
κής ενοποίησης. 
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1.3.2 Λοιπές μεταβολές

Τον Ιούλιο 2018, η 100% θυγατρική του Ομίλου Power Projects προχώρησε σε 
πώληση της ESPRIT SHIP MANAGEMENT CO και της μητρικής της SYMBOL 
HOLDING LTD.

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και βασικές 
λογιστικές αρχές

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (εφεξής η 
Εταιρεία) την 31η Δεκεμβρίου 2018, που καλύπτουν όλη τη χρήση 2018, έχουν 
συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται 
με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε 
τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) 
και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προ-
τύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από 
την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση 
λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσης της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λο-
γιστικών αρχών του Ομίλου. Σημαντικές παραδοχές από τη διοίκηση για την 
εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρί-
νεται κατάλληλο.

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

2.1 Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές

Οι λογιστικές αρχές και οι υπολογισμοί βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι ενο-
ποιημένες οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποι-
ήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 
της χρήσης που έληξε 31/12/2017, και έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες 
τις περιόδους που παρουσιάζονται, πλην των κάτωθι αναφερόμενων τροποποι-
ήσεων, οι οποίες υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο κατά την 01/01/2018. O Όμιλος 
εφάρμοσε για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» 
και το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Η φύση και η επίδραση όλων των 
αλλαγών αναλύονται παρακάτω. 

2.1.1 Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποιήσεις υφιστάμενων 
προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν 
εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθε-
τηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από 
την 01/01/2018 ή μεταγενέστερα.

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του 
ΔΠΧΑ 15. Το Πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις που αφο-
ρούν στην αναγνώριση των εσόδων σύμφωνα με τις αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο 
και των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών (US GAAP). Οι 
βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με 
σημαντικό μέρος της τρέχουσας πρακτικής. Το νέο Πρότυπο έρχεται να αντικα-
ταστήσει το ΔΛΠ 18 «Έσοδα», το ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς 
και ορισμένες Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα. 

Επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με 
Πελάτες»

Την 01/01/2018, ο Όμιλος και η Εταιρεία υιοθέτησαν το ΔΧΠΑ 15, εφαρμόζοντας 

το παρόν Πρότυπο αναδρομικά, με την σωρευτική 
επίδραση της αρχικής εφαρμογής να αναγνωρίζε-
ται κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής. 
Συνεπώς, αναγνώρισε την επίδραση από τη μετά-
βαση σωρευτικά στον λογαριασμό «Αποτελέσματα 
εις Νέον» ενώ τα συγκριτικά ποσά δεν επαναδιατυ-
πώθηκαν. Εντούτοις, ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν 
είχαν καμία επίδραση στην κερδοφορία ή τη χρημα-
τοοικονομική θέση τους κατά την πρώτη εφαρμογή 
του ΔΧΠΑ 15, με αποτέλεσμα να μην γίνει καμία 
προσαρμογή στα «Αποτελέσματα εις Νέον».

Τα έσοδα του Ομίλου και της Εταιρείας προέρχο-
νται κυρίως από τα Κατασκευαστικά Συμβόλαια Έρ-
γων (Τομέας Κατασκευών) και την πώληση αγαθών 
και υπηρεσιών (Τομείς Μεταλλουργίας και Ηλεκτρι-
κής ενέργειας).

Ο Όμιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν έσοδα όταν 
(ή καθώς) εκπληρώνουν μία δέσμευση εκτέλεσης, 
μεταβιβάζοντας ένα υποσχόμενο αγαθό ή μία υπη-
ρεσία (δηλαδή ένα στοιχείο του ενεργητικού) σε 
έναν πελάτη. Ένα στοιχείο του ενεργητικού μετα-
βιβάζεται όταν (ή καθώς) ο πελάτης αποκτά τον 
έλεγχο του στοιχείου αυτού. Ο πελάτης αποκτά τον 
έλεγχο ενός στοιχείου του ενεργητικού (αγαθού ή 
υπηρεσίας), όταν μπορεί να κατευθύνει τη χρήση 
του και να λαμβάνει ουσιαστικά όλα τα υπολειπόμε-
να οφέλη από αυτό. 

Το ποσό του εσόδου που αναγνωρίζεται, είναι το 
ποσό που κατανέμεται στη δέσμευση εκτέλεσης  
της σύμβασης που έχει εκπληρωθεί. Η δέσμευση 
εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να εκπληρωθεί 
είτε σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή είτε με την 
πάροδο του χρόνου. Για τις δεσμεύσεις εκτέλεσης 
που εκπληρώνονται με την πάροδο του χρόνου, ο 
Όμιλος και η Εταιρεία αναγνωρίζουν έσοδα με την 
πάροδο του χρόνου , επιλέγοντας την πιο κατάλ-
ληλη μέθοδο επιμέτρησης της προόδου ως προς 
την εκπλήρωση της κάθε δέσμευσης εκτέλεσης. 
Οι κατάλληλες μέθοδοι επιμέτρησης της προόδου 
περιλαμβάνουν τόσο μεθόδους βάσει των εκροών 
(output methods) όσο και μεθόδους βάσει των εισ-
ροών (input methods). 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμό-
ζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01/01/2018)

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική 
έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το 
νέο Πρότυπο περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός 
λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επι-
μέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για «ανα-
μενόμενες ζημιές» απομείωσης, και επίσης, μία 
ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λο-
γιστική αντιστάθμισης. 

Το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» αντικαθιστά 
το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώρι-
ση και Αποτίμηση» για τις ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018. Ο Όμιλος και 
η Εταιρεία εφάρμοσαν το νέο Πρότυπο από την 
01/01/2018 αναδρομικά, χωρίς να αναθεωρήσουν 
τις συγκριτικές πληροφορίες των προηγούμενων 
ετών. Ως εκ τούτου, οι προσαρμογές που προέκυ-
ψαν από τη νέα ταξινόμηση και τους νέους κανόνες 
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απομείωσης δεν εμφανίζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής 
Θέσης της 31/12/2017, αλλά αναγνωρίστηκαν στην Κατάσταση Χρη-
ματοοικονομικής Θέσης έναρξης της 01/01/2018.

Επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9
«Χρηματοοικονομικά Μέσα»

Ταξινόμηση και επιμέτρηση

Το ΔΠΧΑ 9 εξαλείφει τις προηγούμενες κατηγορίες του ΔΛΠ 39 για 
τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: διακρατούμενα ως τη 
λήξη, δάνεια και απαιτήσεις και διαθέσιμα προς πώληση. Η υιοθέ-
τηση του ΔΠΧΑ 9 δεν είχε επίδραση στις λογιστικές πολιτικές του 
Ομίλου που αφορούν χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Η επίδρα-
ση του ΔΠΧΑ 9 στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονο-
μικών στοιχείων του ενεργητικού παρουσιάζεται παρακάτω. 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, τα χρηματοοικονομικά μέσα μεταγενέστερα 
επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, στο απο-
σβεσμένο κόστος, ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων. Η ταξινόμηση βασίζεται σε δύο κριτήρια:

• το επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης ενός χρηματοοικονομικού 
στοιχείου του ενεργητικού, δηλαδή εάν στόχος είναι η διακράτηση με 
σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών ή η είσπραξη συμ-
βατικών ταμειακών ροών καθώς και η πώληση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και 

• εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοι-
χείου του ενεργητικού συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κε-
φαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου («SPPI» κριτήριο).

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού (επενδύσεις σε συμ-
μετοχικούς τίτλους) τα οποία ο Όμιλος είχε χαρακτηρίσει ως διαθέσι-
μα προς πώληση με βάσει το ΔΛΠ 39, πλέον ταξινομούνται ως λοιπά 
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και θα επιμετρούνται στην 
εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημά-
των. Οι μεταβολές από την αποτίμηση των συμμετοχικών τίτλων περι-
λαμβάνονται στα στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν μελλοντικά στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ΔΠΧΑ 9, επιτρέπει στις οντότητες την 
αμετάκλητη επιλογή να επιμετρούν μια επένδυση σε συμμετοχικό τίτ-
λο ο οποίος δεν διακρατείται για διαπραγμάτευση στην εύλογη αξία 
μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων.

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν συμμετοχικούς τίτλους, τους 
οποίους ο Όμιλος δεν είχε αμετάκλητα επιλέξει να ταξινομεί στην κα-
τάσταση συνολικού εισοδήματος κατά την αρχική αναγνώριση τους ή 
μεταβίβαση. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης χρεόγραφα των 
οποίων οι ταμειακές ροές δεν πληρούν το SPPI κριτήριο ή ο Όμι-
λος  δεν τους κατέχει στα πλαίσια ενός επιχειρηματικού μοντέλου 
με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών, ή την είσπραξη 
συμβατικών ταμειακών ροών και την πώλησή τους. Το κέρδος ή ζη-
μία από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμά-
των.

Απομείωση

Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 οδήγησε σε αλλαγή της λογιστικής αντι-
μετώπισης των ζημιών απομείωσης για τα χρηματοοικονομικά περι-
ουσιακά στοιχεία καθώς αντικατέστησε το χειρισμό του ΔΛΠ 39 για 
αναγνώριση πραγματοποιηθέντων ζημιών με την αναγνώριση των 
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών.

Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία και απαιτήσεις από πελάτες: Ο Όμι-
λος εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον 
υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, σύμφωνα με την 

οποία, η πρόβλεψη ζημιάς επιμετράται πάντοτε σε 
ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές 
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για τις απαιτήσεις από 
πελάτες και τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία. Για 
τον προσδιορισμό των αναμενόμενων πιστωτικών 
ζημιών σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, ο 
Όμιλος χρησιμοποιεί πίνακα προβλέψεων πιστωτι-
κής ζημιάς με βάση την ενηλικίωση των υπολοίπων, 
βασιζόμενο στα ιστορικά στοιχεία του Ομίλου για 
πιστωτικές ζημιές, προσαρμοσμένο για μελλοντι-
κούς παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες και 
το οικονομικό περιβάλλον. Ειδικά για τον προσδιο-
ρισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών ανα-
φορικά με τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία, λαμ-
βάνεται υπόψη ο εκτιμώμενος ρυθμός πρόωρης 
διακοπής συμβάσεων, το ύψος των ρητρών σε πε-
ρίπτωση πρόωρης διακοπής καθώς και το σχετικό 
ποσοστό εισπραξιμότητας. Η πρόβλεψη ζημιάς για 
τον Όμιλο και την Εταιρεία αυξήθηκε κατά € 17,2 εκ. 
την 01/01/2018. Η αύξηση της πρόβλεψης είχε ως 
αποτέλεσμα την αντίστοιχη προσαρμογή του «Απο-
τελέσματα εις Νέον».

Λογιστική Αντιστάθμισης

Κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής του 
προτύπου, όλες οι υφιστάμενες σχέσεις αντιστάθ-
μισης του Ομίλου, μπορούν να χαρακτηριστούν ως 
συνεχιζόμενες και ως εκ τούτου η εφαρμογή του 
νέου προτύπου δεν είχε αντίκτυπο στις οικονομι-
κές καταστάσεις. Οι πολιτικές του Ομίλου για τη 
διαχείριση του κινδύνου είναι εναρμονισμένες με 
τις απαιτήσεις του νέου προτύπου και η λογιστική 
αντιστάθμισης κινδύνων συνεχίζει να εφαρμόζεται.
Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία στο 
βαθμό που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως αποτελε-
σματικά μέσα αντιστάθμισης κινδύνου, επιμετρώ-
νται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης απο-
τελεσμάτων.
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Υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 από τον Όμιλο και την Εταιρεία

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις αναπροσαρμογές που έγιναν για κάθε ξεχωριστή γραμμή της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
λόγω της εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9. Τυχόν γραμμές οι οποίες δεν επηρεάστηκαν από τις αλλαγές που επέφερε το νέο 
πρότυπο δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα.

(Ποσά σε χιλιάδες €) ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Απόσπασμα Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 31/12/2017 Δ.Π.Χ.Α. 9 1/1/2018

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Διαθέσιμα προς Πώληση 163 (163) - 

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού - 163 163 

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 745.856 (16.734) 729.121 

Λοιπές Απαιτήσεις 272.625 (489) 272.136 

Αποτελέσματα Εις Νέον 978.058 (17.223) 960.835 

(Ποσά σε χιλιάδες €) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

Απόσπασμα Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 31/12/2017 Δ.Π.Χ.Α. 9 1/1/2018

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Διαθέσιμα προς Πώληση 37 (37) - 

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού - 37 37 

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 426.155 (16.734) 409.420 

Λοιπές Απαιτήσεις 328.430 (489) 327.941 

Αποτελέσματα Εις Νέον 848.768 (17.223) 831.545 

Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρ-
μόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 
15. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του 
Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω 
αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται 
μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομι-
κή οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται 
αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Οι τροποποιήσεις 
δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις.

Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πλη-
ρωμής βασιζόμενων σε Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμέ-
νου σκοπού στο ΔΠΧΑ 2. Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι να παράσχει 
διευκρινίσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό συγκεκριμένων τύπων συναλ-
λαγών πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η 
τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της επί-
δρασης των προϋποθέσεων κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης στην επιμέτρη-
ση των πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται 
με μετρητά, τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών πληρωμών βασιζόμενων 
σε συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισμού σε 
συμψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία τρο-
ποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις μίας πληρωμής βασιζόμενης σε συμ-
μετοχικούς τίτλους, η οποία μεταβάλλει την ταξινόμηση της συναλλαγής από 
διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη με συμμετοχικούς τίτλους. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές 
καταστάσεις.

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά 
Μέσα σε συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζε-
ται για ετήσιες περιόδους ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο 
ΔΠΧΑ 4. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί ο χειρι-

σμός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων 
λόγω της διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης 
ισχύος του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα και 
του υπό έκδοση Προτύπου για τις ασφαλιστικές 
συμβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάμενες 
απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις οικονομι-
κές οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότη-
τες συνδέονται με ασφάλιση να αναβάλλουν την 
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021 («προσωρινή 
απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους εκδό-
τες ασφαλιστικών συμβάσεων να αναγνωρίσουν 
στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί στα κέρδη ή στις 
ζημιές, τη μεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύ-
ψει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση 
του νέου Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις 
(«προσέγγιση επικάλυψης»). Οι τροποποιήσεις δεν 
έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές οι-
κονομικές καταστάσεις.

Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-
2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην 
έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 
2014-2016», η οποία αποτελείται από μία σειρά 
τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί 
μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώ-
σεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβά-
νονται στον κύκλο αυτόν και έχουν εφαρμογή για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2018 είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 1: Διαγραφή 
των βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων για τους υιοθε-
τούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: Επι-
μέτρηση μίας συγγενούς ή μίας κοινοπραξίας στην 
εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση 
στις ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές κατα-
στάσεις.
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Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακί-
νητα από ή σε άλλες κατηγορίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες πε-
ριόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσε-
ων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 40. Σκοπός των εν λόγω τροπο-
ποιήσεων είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές από, ή σε επεν-
δύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από, ή 
σε επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφό-
σον υπάρχει μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) μία τέτοια με-
ταβολή στη χρήση του ακινήτου θα περιελάμβανε την αξιολόγηση του 
κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του 
ως επενδυτικό ακίνητο. Η εν λόγω μεταβολή στη χρήση θα πρέπει να 
υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις.

ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο 
Αντάλλαγμα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 01/01/2018)

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Δι-
ερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22. Η εν λόγω Διερμηνεία περιλαμβάνει τις 
απαιτήσεις σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα 
(π.χ. συναλλαγές εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωμή προ-
καταβολικά. Η νέα Διερμηνεία έχει επίδραση η οποία όμως δεν είναι 
σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές κα-
ταστάσεις.

2.1.2 Νέα λογιστικά πρότυπα τροποποιήσεις
υφιστάμενων προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα 
τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύ-
πων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθε-
τηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου 
Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανά-
πτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές 
τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή 
και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - 
για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο 
που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού 
του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά 
στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Τα 
ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομη-
νία έναρξης ισχύος την 01/01/2019.

H Διοίκηση προέβη σε ανάλυση της αναμενόμενης επίδρασης του 
ΔΠΧΑ 16 την 01/01/2019 καθώς και στην εκτιμώμενη επίπτωση του 
στις οικονομικές καταστάσεις.

Κατά τη μετάβαση, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστά-
μενες λειτουργικές μισθώσεις θα προεξοφληθούν χρησιμοποιώντας 
το σχετικό επιτόκιο προεξόφλησης. Η παρούσα αξία που θα προκύ-
ψει θα αναγνωριστεί ως υποχρέωση από μισθώσεις. Τα δικαιώματα 
χρήσης των περιουσιακών στοιχείων θα επιμετρηθούν ισόποσα με 
την υποχρέωση από μισθώσεις, προσαρμοσμένα κατά το ποσό τυχόν 
προπληρωμένων ή δεδουλευμένων μισθωμάτων.

Ο Όμιλος θα εφαρμόσει το νέο πρότυπο χρησιμο-
ποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης, σύμ-
φωνα με την οποία τα συγκριτικά στοιχεία του προ-
ηγούμενου έτους δεν θα επαναδιατυπωθούν. Πα-
ράλληλα, θα παρασχεθούν επεξηγήσεις των λόγων 
για τις μεταβολές των στοιχείων στις οικονομικές 
καταστάσεις, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του 
ΔΠΧΑ 16 για πρώτη φορά.

Η τελική επίδραση της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 
θα εξαρτηθεί από το επιτόκιο προεξόφλησης κατά 
την 01/01/2019, τον προσδιορισμό των συμβάσεων 
μίσθωσης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του νέου προτύπου κατά την ημερομηνία αυτή, την 
τελική αξιολόγηση για τη διάρκεια των μισθώσεων, 
ιδιαίτερα όσον αφορά την εξάσκηση τυχόν δικαιω-
μάτων ανανέωσης και τερματισμού, και την ενσω-
μάτωση νέων αποκτήσεων στην ενοποίηση.

Συνοπτικά, με βάση την τρέχουσα εκτίμηση της δι-
οίκησης, η επίδραση από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 
16 αναμένεται να είναι ως εξής: 

Στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής 
θέσης κατά την 01/01/2019 αναμένεται αύξηση στο 
σύνολο των περιουσιακών στοιχείων λόγω κεφαλαι-
οποίησης των περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα 
χρήσης και μια αντίστοιχη αύξηση των υποχρεώσε-
ων από μισθώσεις, ύψους μεταξύ € 58 εκ. και € 68 
εκ.

Στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων για 
τη χρήση 2019, οι αποσβέσεις αναμένεται να αυξη-
θούν από € 6,7 εκ. εώς € 7,7 εκ. και οι «Χρεωστικοί 
τόκοι και συναφή έξοδα» αναμένεται να αυξηθούν 
από € 1,9 εκ. έως € 2,2 εκ. Η μείωση των εξόδων 
από ενοίκια αναμένεται να οδηγήσει σε βελτίωση 
των «Λειτουργικών κερδών προ χρηματοοικονομι-
κών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσε-
ων» κατά περίπου € 7,3 εκ. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα 
Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση» (εφαρμόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01/01/2019)

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκ-
δοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο 
ΔΠΧΑ 9. Βάσει των υφιστάμενων απαιτήσεων του 
ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα επιμετρούσε 
ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού 
με αρνητική απόδοση στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της 
«αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρη-
θεί ότι δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές ροές οι 
οποίες δεν αποτελούνται μόνο από πληρωμές κε-
φαλαίου και τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι 
οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν 
συγκεκριμένα προπληρωτέα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στο 
αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των 
λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον πληρείται μία 
συγκεκριμένη προϋπόθεση. Ο Όμιλος θα εξετά-
σει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις οικο-
νομικές του καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να 
έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος 
την 01/01/2019.
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ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήμα-
τος» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2019)

Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της 
ΕΔΔΠΧΑ 23. Το ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χει-
ρισμό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει τον 
τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαι-
ότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, 
προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι 
επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. 
Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις οικονομικές του 
καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημε-
ρομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς 
και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 01/01/2019)

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περι-
ορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η 
παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό των μακροπρόθεσμων 
συμμετοχών σε μία συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρμόζεται η 
μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του ΔΠΧΑ 9. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις οικονομικές του καταστάσεις, αν και δεν 
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019.

Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετή-
σιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)

Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των 
ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων 
σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες 
βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυ-
τόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 - ΔΠΧΑ 11: Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε 
προηγουμένως ο αποκτών σε μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις 
στον φόρο εισοδήματος από πληρωμές για χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομη-
μένα ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: Κόστη δανεισμού επιλέξιμα για 
κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτω-
ση όλων των παραπάνω στις οικονομικές του καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός 
Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών» (εφαρμόζεται για ετήσιες περι-
όδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)

Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων πε-
ριορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19, βάσει των οποίων μία οικονομική οντότητα 
απαιτείται να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές κατά 
τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού τόκου 
για την εναπομένουσα περίοδο μετά την τροποποίηση, την περικοπή ή τον δια-
κανονισμό ενός προγράμματος καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω 
τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της κατανόησης των οικονομικών καταστάσε-
ων και η παροχή περισσότερο χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες αυτών. 
Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις οικονομικές του 
καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Ανα-
φοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2020)

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού 
Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η εν-
σωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και 
η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες κα-
θοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά 
με την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια 
της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγό-
ντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 
επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά 
με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις οικονο-
μικές καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά με 
την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και 
υποχρεώσεων. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εν-
νοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Ανα-
φοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των 
στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, 
καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν 
λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για 
την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και 
των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις 
σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχεί-
ρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας 
κατά την επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική πλη-
ροφόρηση. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση 
όλων των παραπάνω στις οικονομικές του κατα-
στάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογι-
κού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφο-
ράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση 
Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού 
Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε 
συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυ-
πα περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέ-
στερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν 
λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των 
ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη μετά-
βαση στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο 
της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Ο Όμιλος θα 
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις οι-
κονομικές του καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας 
Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιό-
δους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκ-
δοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο 
ΔΠΧΑ 3 προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας 
επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις 
εταιρείες να προσδιορίσουν αν μία απόκτηση απο-
τελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχεί-
ων του ενεργητικού. Ο τροποποιημένος ορισμός 
επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να 
παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες, ενώ 
ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις 
υπό τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή 
άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και σε 
τρίτους. Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού 
της επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω έκδο-
σης παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. Ο Όμι-
λος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 
στις οικονομικές του καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώ-
δους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01/01/2020)

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσε-
ων στον ορισμό του ουσιώδους, προκειμένου να καταστεί ευκολό-
τερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το 
ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες 
να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις 
οικονομικές τους καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 
και το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ου-
σιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνο-
ντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν 
σε άλλα Πρότυπα. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις οικονομικές του καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021)

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύ-
που, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το 
ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαί-
ου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για 
τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κα-
τέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο 
στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής 
αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφα-
λαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να 
εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληρο-
φόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και 
συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επί-
πτωση όλων των παραπάνω στις οικονομικές του καταστάσεις, αν και 
δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

2.2 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και 
υποθέσεις

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα 
ΔΠΧΑ απαιτεί από τη διοίκηση τον σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσε-
ων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα στοιχεία 
του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως επίσης τη γνωστοποίηση 
ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία 
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα δημοσιευμένα ποσά 
εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς. Τα πραγματικά 
αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτι-
μηθεί.

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζο-
νται τόσο στην εμπειρία του παρελθόντος όσο και σε άλλους παρά-
γοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά 
γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά με βάση τις συγκεκριμένες 
συνθήκες.

2.2.1 Κρίσεις

Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών και των κρίσε-
ων της διοίκησης, εκτός αυτών που περιλαμβάνουν εκτιμήσεις, που 
σχηματίζονται από τη διοίκηση και που έχουν τη σημαντικότερη επί-
δραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις 
κυρίως σχετίζονται με: 

• ανακτησιμότητα των απαιτήσεων

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις βασίζο-
νται στα ιστορικά στοιχεία των εισπράξεων και λαμ-
βάνουν υπόψη τον αναμενόμενο πιστωτικό κίνδυνο. 
Η Εταιρεία εφαρμόζει μοντέλο με το οποίο υπολο-
γίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ’ όλη 
τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων της. Το μοντέ-
λο βασίζεται στην εμπειρία του παρελθόντος αλλά 
προσαρμόζεται με τρόπο τέτοιο ώστε να αντανακλά 
προβλέψεις για τη μελλοντική οικονομική κατάστα-
ση των πελατών αλλά και του οικονομικού περιβάλ-
λοντος. Η συσχέτιση μεταξύ των ιστορικών στοιχεί-
ων, της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης και 
των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών περιλαμβά-
νει σημαντικές εκτιμήσεις. Το ποσό της πρόβλεψης 
καταχωρείται ως δαπάνη στα άλλα έξοδα εκμετάλ-
λευσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

• απαξίωση των αποθεμάτων

Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξι-
ωμένα, άχρηστα και αποθέματα με πολύ χαμηλή 
κίνηση στην αγορά. Οι μειώσεις της αξίας των απο-
θεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και οι 
λοιπές ζημίες από αποθέματα καταχωρούνται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την περίοδο που 
εμφανίζονται.

2.2.2 Εκτιμήσεις και υποθέσεις

Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή 
επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις και οι 
σχετικές γνωστοποιήσεις πρέπει να εκτιμώνται, 
απαιτώντας τον σχηματισμό υποθέσεων σχετικά 
με αξίες ή συνθήκες που δεν είναι δυνατό να είναι 
γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύντα-
ξης των οικονομικών καταστάσεων. Ως σημαντική 
λογιστική εκτίμηση, θεωρείται μία η οποία είναι ση-
μαντική για την εικόνα της οικονομικής κατάστασης 
της εταιρείας και τα αποτελέσματα και απαιτεί τις 
πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις 
της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης 
για σχηματισμό εκτιμήσεων σχετικά με την επίδρα-
ση υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Ο Όμιλος 
αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βα-
σιζόμενος στα αποτελέσματα του παρελθόντος και 
στην εμπειρία, σε συσκέψεις με ειδικούς, τάσεις και 
άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις 
συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προ-
βλέψεις μας σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να 
αλλάξουν στο μέλλον. 

Κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, οι 
σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις που 
υιοθετήθηκαν από τη Διοίκηση για την εφαρμογή 
των λογιστικών αρχών του Ομίλου, είναι συνεπείς 
με αυτές που εφαρμόστηκαν στις ετήσιες οικονο-
μικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017. Σε 
συνέχεια των παραπάνω και ειδικότερα για τις οικο-
νομικές καταστάσεις της 31/12/2018 σημειώνονται 
τα ακόλουθα:

• Εκτιμώμενη απομείωση υπεραξίας

Ο Όμιλος διενεργεί σε ετήσια βάση έλεγχο για τυ-
χόν απομείωση της υπεραξίας και ενδιάμεσα, όταν 
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τα γεγονότα ή οι συνθήκες καθιστούν πιθανή την ύπαρξη απομείωσης (π.χ. μία 
σημαντική δυσμενής αλλαγή στο εταιρικό κλίμα ή μία απόφαση για πώληση ή 
διάθεση μιας μονάδας). Ο καθορισμός της ύπαρξης απομείωσης απαιτεί την 
αποτίμηση της αντίστοιχης μονάδας, η οποία εκτιμάται χρησιμοποιώντας τη μέ-
θοδο της προεξόφλησης των ταμειακών ροών. Όταν αυτό κρίνεται διαθέσιμο 
και απαραίτητο, χρησιμοποιούνται σχετικοί συντελεστές πολλαπλασιασμού της 
αγοράς, προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα από τις προεξοφλη-
μένες ταμειακές ροές. Εφαρμόζοντας αυτή τη μεθοδολογία, η Διοίκηση βασίζε-
ται σε μία σειρά από παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται τα πραγμα-
τικά λειτουργικά αποτελέσματα, τα μελλοντικά εταιρικά σχέδια, οι οικονομικές 
προεκτάσεις και τα δεδομένα της αγοράς.

Στην περίπτωση που από αυτή την ανάλυση προκύπτει απομείωση της υπερα-
ξίας, τότε η μέτρηση της απομείωσης απαιτεί εκτίμηση της εύλογης αξίας για 
κάθε αναγνωριζόμενο ενσώματο ή άυλο περιουσιακό στοιχείο. Σε αυτή την περί-
πτωση, χρησιμοποιείται η προσέγγιση των ταμειακών ροών η οποία αναφέρεται 
ανωτέρω από ανεξάρτητους εκτιμητές, όπου κρίνεται κατάλληλο. 

Διενεργείται έλεγχος για άλλα αναγνωριζόμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία με 
καθορισμένες ωφέλιμες ζωές και υποκείμενα σε απόσβεση, συγκρίνοντας την 
λογιστική αξία με το άθροισμα των μη προεξοφλημένων ταμειακών ροών που 
αναμένεται να δημιουργηθούν από το περιουσιακό στοιχείο. Ελέγχονται τα άυλα 
περιουσιακά στοιχεία με αόριστες ωφέλιμες ζωές ετησίως χρησιμοποιώντας 
μία μέθοδο εύλογης αξίας όπως τις προεξοφλημένες ταμειακές ροές.

Ο Όμιλος ετησίως διενεργεί έλεγχο για απομείωση της υπεραξίας, σύμφωνα με 
την λογιστική πολιτική, όπως αυτή αναφέρεται στη Σημείωση 3.3. Τα ανακτήσιμα 
ποσά των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών έχουν καθοριστεί βασιζόμενα 
σε υπολογισμούς της αξίας σε χρήση (on value-in-use calculations). Αυτοί οι 
υπολογισμοί απαιτούν τη χρήση εκτιμήσεων.

• Προϋπολογισμοί κατασκευαστικών συμβάσεων

Ο χειρισμός των εσόδων και εξόδων μίας κατασκευαστικής σύμβασης, εξαρτά-
ται από εάν το τελικό αποτέλεσμα από την εκτέλεση του συμβατικού έργου μπο-
ρεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα (και αναμένεται να αποφέρει κέρδος στον κατασκευ-
αστή ή το αποτέλεσμα από την εκτέλεση είναι ζημιογόνο). Όταν το αποτέλεσμα 
ενός συμβολαίου έργου μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία, τότε τα έσοδα και τα 
έξοδα του συμβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, αντί-
στοιχα, ως έσοδο και έξοδο. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί το στάδιο ολοκλήρωσης 
για να καθορίσει το κατάλληλο ποσό εσόδου και εξόδου που θα αναγνωρίσει σε 
μια συγκεκριμένη περίοδο. Το στάδιο ολοκλήρωσης μετράται με βάση το συμ-
βατικό κόστος που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς σε 
σχέση με το συνολικό εκτιμώμενο κόστος κατασκευή κάθε έργου. Απαιτούνται 
συνεπώς, σημαντικές εκτιμήσεις της διοίκησης, αναφορικά με το μικτό αποτέλε-
σμα με το οποίο θα εκτελείται το εκάστοτε εκτελούμενο κατασκευαστικό συμβό-
λαιο (εκτιμώμενο κόστος εκτέλεσης).

• Φόροι εισοδήματος

Ο Όμιλος και η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος σε πολυάριθμες φορο-
λογικές δικαιοδοσίες. Σημαντικές εκτιμήσεις απαιτούνται για τον καθορισμό της 
πρόβλεψης για φόρους εισοδήματος, καθώς και για τον καθορισμό των προ-
βλέψεων για φόρους εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογι-
σμοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη 
συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Ο Όμιλος και η Εταιρεία 
αναγνωρίζουν υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου, 
βασιζόμενοι σε εκτιμήσεις του κατά πόσο θα οφείλονται επιπλέον φόροι. Όταν 
το τελικό αποτέλεσμα από τους φόρους αυτών των υποθέσεων διαφέρει από τα 
ποσά που είχαν αρχικά λογιστεί, τέτοιες διαφορές θα έχουν επίδραση στο φόρο 
εισοδήματος και στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο 
κατά την οποία τα ποσά αυτά έχουν καθορισθεί.

• Πρόβλεψη περιβαλλοντικής αποκατάστασης

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στους τομείς της Μεταλλουργίας, των Ολοκλη-
ρωμένων Έργων & Υποδομών καθώς και στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου. Οι περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις που 

δύναται να προκληθούν από τις προαναφερθείσες 
δραστηριότητες πιθανόν να οδηγήσουν σε έξοδα 
αποκατάστασης. Για τον καθορισμό των δαπανών 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης καθώς και της 
χρονικής περιόδου κατά την οποία αυτές είναι πι-
θανός να προκύψουν, ο  Όμιλος διενεργεί σχετικές 
αναλύσεις και εκτιμήσεις χρησιμοποιώντας εξειδι-
κευμένους τεχνικούς και νομικούς  συμβούλους. Ο 
Όμιλος διενεργεί σχετική πρόβλεψη στις οικονομι-
κές του καταστάσεις για τις εκτιμώμενες δαπάνες 
περιβαλλοντολογικής αποκατάστασης όταν αυτές 
θεωρούνται πιθανές. 

• Ενδεχόμενα γεγονότα

Ο Όμιλος εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις 
και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των ερ-
γασιών του. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε δι-
ακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικο-
νομική θέση του Ομίλου και της Εταιρείας, την 31 
Δεκεμβρίου 2018. Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις 
δικαστικές διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μία 
πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις 
σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνεί-
ες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς.

2.3 Διακοπείσες δραστηριότητες

Η Εταιρεία Μυτιληναίος Α.Ε. που προέκυψε από τη 
συγχώνευση των θυγατρικών της εταιρειών ΜΕΤΚΑ 
Α.Ε., ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, PROTERGIA 
A.E. και PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓ.ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ Α.Ε  εμφανίζει χωριστά το αποτέλεσμα από 
διακοπείσα δραστηριότητα σύμφωνα με όσα περι-
γράφονται παρακάτω. 

Το 2009 εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφο-
ριακά Στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση & Διακο-
πείσες Εκμεταλλεύσεις», παρουσιάστηκαν χωριστά 
τα περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι υποχρεώσεις 
της θυγατρικής εταιρείας SOMETRA S.A., για την 
οποία αποφασίστηκε στις 26 Ιανουαρίου 2009 η 
προσωρινή αναστολή της παραγωγικής δραστηριό-
τητας του εργοστασίου παραγωγής Ψευδάργυρου 
– Μολύβδου στη Ρουμανία, ενώ ταυτόχρονα εμφα-
νίστηκε χωριστά και το αποτέλεσμα από τη διακο-
πείσα δραστηριότητα στην κατάσταση αποτελεσμά-
των. Δεδομένων των τότε παγκόσμιων οικονομικών 
συγκυριών, δεν κατέστησαν δυνατά εναλλακτικά 
σενάρια για τη μελλοντική αξιοποίηση των περιου-
σιακών στοιχείων της θυγατρικής εταιρείας. 

Συνακόλουθα από το 2011, εφαρμόζοντας την πα-
ραγραφό 13 του ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφοριακά Στοι-
χεία κατεχόμενα προς πώληση & Διακοπείσες Εκ-
μεταλλεύσεις», η δραστηριότητα του Ψευδάργυρου 
– Μολύβδου («SOMETRA S.A.») δεν θεωρείτο πλέ-
ον περιουσιακό στοιχείο κατεχόμενο προς πώληση 
αλλά προς εγκατάλειψη και τα περιουσιακά στοιχεία 
της δραστηριότητας επανήλθαν στις συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες, ενώ ταυτόχρονα συνέχισε να εμ-
φανίζει χωριστά το αποτέλεσμα από τη διακοπείσα 
δραστηριότητα στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

Την 31/12/2015 η θυγατρική εταιρεία SOMETRA 
S.A., εισέφερε μέσω απόσχισης τον κλάδο παρα-
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γωγής ψευδαργύρου και Μολύβδου καθώς και των υποπροϊόντων 
τους στην νεοϊδρυθείσα για τον σκοπό αυτό θυγατρική της εταιρεία 
Reycom Recycling (REYCOM). Ο εν λόγω μετασχηματισμός πραγμα-
τοποιήθηκε στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης που επιχειρεί η Εται-
ρεία αναφορικά με τη διακοπείσα δραστηριότητα Ψευδαργύρου και 
Μολύβδου και συγκεκριμένα στα πλαίσια της πρόθεσής της να ανα-
πτύξει τη δραστηριότητα ανακύκλωσης υπολειμμάτων μεταλλουργι-
κής κατεργασίας με στόχο την παραγωγή οξειδίων ψευδαργύρου(Zn) 
και Μολύβδου(Pb). Στο ίδιο πλαίσιο την 29/11/2016 ολοκληρώθηκε η 
διασυνοριακή συγχώνευση της θυγατρικής REYCOM και της θυγα-
τρικής εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑτΕ). 

2.4 Ενοποίηση

(α) Θυγατρικές: Θυγατρικές εταιρείες είναι εκείνες (συμπεριλαμβα-
νομένων των οικονομικών οντοτήτων ειδικού σκοπού) στις οποίες ο 
Όμιλος έχει ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του μισού των δικαιω-
μάτων ψήφου ή έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τις χρηματοοικονο-
μικές και λειτουργικές αρχές που ακολουθούνται.

Η ύπαρξη ενδεχόμενων δικαιωμάτων ψήφου που μπορούν να εξα-
σκηθούν ή να μετατραπούν, λαμβάνονται υπόψη, όταν ο Όμιλος αξι-
ολογεί εάν έχει τον έλεγχο μιας εταιρείας. 

Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) με την μέθο-
δο 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 με-
θόδου της αγοράς. Η παράγραφος “2.8 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
– Υπεραξία” περιγράφει τη λογιστική αντιμετώπιση της υπεραξίας. 
Το κόστος κτήσης μιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιου-
σιακών στοιχείων που δόθηκαν, των μετοχών που εκδόθηκαν και των 
υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλα-
γής, πλέον τυχόν κόστους άμεσα συνδεδεμένου με την συναλλαγή.  
Τα εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχό-
μενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μία επιχειρηματική συνένωση 
επιμετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτή-
τως του ποσοστού συμμετοχής. Το κόστος αγοράς πέραν της εύλο-
γης αξίας των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται 
ως υπεραξία.  Αν το συνολικό κόστος της αγοράς είναι μικρότερο 
από την εύλογη αξία των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η 
διαφορά καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα της χρήσης.

Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη 
από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται. 
Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν 
η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης, του μεταβιβασθέντος 
στοιχείου ενεργητικού. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν 
τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθε-
τηθεί από τον Όμιλο.

Συναλλαγές με την μειοψηφία: Για τη λογιστική αντιμετώπιση συ-
ναλλαγών με την μειοψηφία, ο Όμιλος εφαρμόζει τη λογιστική αρχή 
κατά την οποία αντιμετωπίζει τις συναλλαγές αυτές ως συναλλαγές 
με τρίτα μέρη εκτός Ομίλου. Οι πωλήσεις προς την μειοψηφία δη-
μιουργούν κέρδη και ζημιές για τον Όμιλο τα οποία καταχωρούνται 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Οι αγορές από την μειοψηφία δη-
μιουργούν υπεραξία, η οποία είναι η διαφορά ανάμεσα στο αντίτιμο 
που πληρώθηκε και στο ποσοστό της λογιστικής αξίας της καθαρής 
θέσης της θυγατρικής εταιρείας που αποκτήθηκε.

(β) Συγγενείς: Είναι οι επιχειρήσεις αυτές πάνω στις οποίες ο Όμι-
λος μπορεί να ασκήσει σημαντική επιρροή αλλά δεν πληρούν τις 
προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν είτε θυγατρικές είτε συμμετο-
χή σε κοινοπραξία. Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από τον 

όμιλο συνιστούν ότι το κατεχόμενο ποσοστό μεταξύ 
20% και 50% δικαιωμάτων ψήφου μίας εταιρείας 
υποδηλώνει σημαντική επιρροή πάνω στην εταιρεία 
αυτή. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αρχι-
κά αναγνωρίζονται στο κόστος και κατόπιν αποτι-
μώνται σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 
Στο τέλος κάθε χρήσης, το κόστος αυξάνεται με την 
αναλογία της επενδύτριας επιχείρησης στις μετα-
βολές της καθαρής θέσης της επενδυόμενης επι-
χείρησης και μειώνεται με τα λαμβανόμενα από τη 
συγγενή μερίσματα.

Όσον αφορά την υπεραξία απόκτησης, αυτή μει-
ώνει την αξία της συμμετοχής με επιβάρυνση των 
αποτελεσμάτων χρήσης, όταν μειώνεται η αξία της. 

Το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων μετά την εξαγορά 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, ενώ το μερίδιο 
των μεταβολών των αποθεματικών μετά την εξαγο-
ρά, αναγνωρίζεται στα αποθεματικά. Οι συσσωρευ-
μένες μεταβολές επηρεάζουν την λογιστική αξία 
των επενδύσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. 
Όταν η συμμετοχή του Ομίλου στις ζημίες σε μία 
συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη συμμε-
τοχή της στη συγγενή επιχείρηση, συμπεριλαμβα-
νομένων οποιονδήποτε άλλων επισφαλών απαιτή-
σεων, ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημίες, 
εκτός και αν έχει καλύψει υποχρεώσεις ή έχει ενερ-
γήσει πληρωμές εκ μέρους της συγγενούς επιχεί-
ρησης και εν γένει εκείνων που προκύπτουν από τη 
μετοχική ιδιότητα.

Μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές με-
ταξύ του Ομίλου και των συγγενών επιχειρήσεων 
απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του 
Ομίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις.  Μη πραγμα-
τοποιημένες ζημιές απαλείφονται, εκτός εάν η συ-
ναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης του μετα-
βιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές 
πολιτικές των συγγενών επιχειρήσεων τροποποιού-
νται προκειμένου να είναι συνεπείς με αυτές που 
χρησιμοποιεί ο Όμιλος.

(γ) Επενδύσεις σε κοινοπραξίες: Οι επενδύσεις 
σε κοινοπραξίες ταξινομούνται σύμφωνα με το 
ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες», είτε ως «από 
κοινού δραστηριότητες», είτε ως κοινοπραξίες». 
Η ταξινόμησή τους γίνεται στη βάση των σχετικών 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του κάθε συμ-
μετέχοντος στην από κοινού συμφωνία. Ο Όμιλος 
αξιολογώντας τη φύση των σχετικών επενδύσε-
ων και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους, τηρεί την 
31/12/2018 επένδυση σε κοινοπραξία η οποία ανα-
γνωρίζεται βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης.
Οι συμμετοχές σε κοινοπραξίες, σύμφωνα με τη 
μέθοδο της καθαρής θέσης, αναγνωρίζονται αρ-
χικά στο κόστος κτήσης και μετά προσαρμόζονται 
με το ποσοστό του Ομίλου πάνω στα κέρδη ή τις 
ζημίες και στα λοιπά συνολικά εισοδήματα των 
κοινοπραξιών. Όταν το ποσοστό του Ομίλου στις 
ζημίες μιας κοινοπραξίας είναι ίσο ή υπερβαίνει τη 
συμμετοχή του σε αυτή την κοινοπραξία, ο Όμιλος 
δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημιές, εκτός εάν έχει 
αναλάβει υποχρεώσεις ή έχει προχωρήσει σε πλη-
ρωμές για λογαριασμό της κοινοπραξίας.
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Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των κοι-
νοπραξιών απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις κοινο-
πραξίες. Επίσης, απαλείφονται και οι μη πραγματοποιηθείσες ζημιές, εκτός εάν 
υπάρχουν ενδείξεις από τη συναλλαγή για την απομείωση του περιουσιακού 
στοιχείου που μεταβιβάσθηκε.

2.5 Πληροφόρηση κατά τομέα

Για διοικητικούς σκοπούς, ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε τρεις κύριες επιχει-
ρηματικές δραστηριότητες: α) Μεταλλουργίας και Μεταλλείων, β) Ολοκληρω-
μένων Έργων και Υποδομών και γ) Ηλεκτρικής Ενέργειας και Εμπορίας Φυσι-
κού Αερίου. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 – Λειτουργικοί Τομείς, η διοίκηση παρακο-
λουθεί τα λειτουργικά αποτελέσματα των επιχειρηματικών τομέων ξεχωριστά με 
σκοπό τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διάθεση πόρων και την αξιολόγηση 
απόδοσης. 

2.6 Μετατροπή ξένου νομίσματος

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών του Ομί-
λου επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλ-
λοντος, στο οποίο λειτουργεί ο Όμιλος (λειτουργικό νόμισμα). Οι ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), που είναι το λειτουργικό 
νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της μητρικής Εταιρείας και όλων των θυ-
γατρικών της.
 
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών 
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με 
την χρήση των συναλλαγματικών ισοτιμιών (τρέχουσες ισοτιμίες) που ισχύουν 
κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από 
την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από 
την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα 
με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται 
στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία 
που 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 μητρι-
κής), μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας με τη 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 αναφοράς. 

(γ) Εταιρείες του Ομίλου
Τα λειτουργικά αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια όλων των εταιριών του Ομί-
λου (εκτός από εκείνες που λειτουργούν σε υπερπληθωριστικές οικονομίες), 
των οποίων το λειτουργικό νόμισμα είναι διαφορετικό από το νόμισμα παρου-
σίασης του Ομίλου, μετατρέπονται στο νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου ως 
ακολούθως:

(i) Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού για κάθε κατάσταση οικονομικής θέ-
σης παρουσιάζονται και μετατρέπονται με τη συναλλαγματική ισοτιμία κατά την 
ημερομηνία αναφοράς.

(ii) Τα έσοδα και έξοδα της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως της κάθε εται-
ρείας μετατρέπονται σύμφωνα με τη μέση ισοτιμία που διαμορφώνεται από την 
έναρξη της χρήσεως έως την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού.

(iii) Όλες οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύ-
πτουν από τα παραπάνω καταχωρούνται στο «απο-
θεματικό μετατροπής ισολογισμών θυγατρικών σε 
ξένο νόμισμα» των ιδίων κεφαλαίων.

Η υπεραξία και οι αναπροσαρμογές σε εύλογη αξία 
που προκύπτουν κατά την εξαγορά θυγατρικών που 
δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό καταχωρούνται 
ως στοιχεία ενεργητικού/ παθητικού της θυγατρι-
κής εξωτερικού και μετατρέπονται σύμφωνα με την 
τιμή κλεισίματος που ισχύει κάθε φορά. 

2.7 Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται 
στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως 
τους ή στις αξίες τεκμαιρόμενου κόστους όπως 
αυτό προσδιορίστηκε βάση ευλόγων αξιών κατά 
την ημερομηνίες μετάβασης, μείον, κατ’ αρχήν τις 
συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχών 
απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως περι-
λαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για 
την απόκτηση των στοιχείων.

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύ-
ξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή 
ως ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι 
δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά 
οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από τη χρή-
ση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί 
να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών 
και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα 
όταν πραγματοποιούνται.

Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμά-
των παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβέ-
νονται) υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα 
στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:

Κτίρια 25-35 έτη

Μηχανολογικός εξοπλισμός 4-30 έτη

Αυτοκίνητα 4-10 έτη

Λοιπός εξοπλισμός 4-7 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των 
ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση στη 
λήξη κάθε ετήσιας περιόδου αναφοράς. 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 λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη 
ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι επισκευές και συ-
ντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου 
που αφορούν.

Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις 
στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των 
ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περι-
λαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του προ-
σωπικού, που συμμετέχει στην κατασκευή (αντίστοι-
χες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων 
υλικών και άλλα γενικά κόστη. 
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2.8 Άυλα περιουσιακά στοιχεία - Υπεραξία

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται  οι άδειες λογι-
σμικού, οι άδειες παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας ενερ-
γειακών σταθμών, τα δικαιώματα,τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 
και οι δαπάνες προσπέλασης και αποκατάστασης.

Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως 
μείον τις αποσβέσεις. Τα κόστη που βελτιώνουν ή επιμηκύνουν την 
απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού, πέραν των αρχικών τεχνι-
κών προδιαγραφών, ή αντίστοιχα τα έξοδα μετατροπής λογισμικού, 
ενσωματώνονται στο κόστος κτήσης του άυλου παγίου με απαραί-
τητη προϋπόθεση να μπορούν να μετρηθούν με αξιοπιστία. Οι απο-
σβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της 
ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 1 έως 3 
χρόνια. Η συντήρηση των προγραμμάτων λογισμικού αναγνωρίζεται 
ως έξοδο όταν πραγματοποιείται η δαπάνη.

Άδειες παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας ενεργειακών 
σταθμών: Οι διάφοροι τύποι αδειών τις οποίες τηρεί στην κατοχή του 
ο Όμιλος, του παρέχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσει ενεργεια-
κές μονάδες ή το δικαίωμα να παράγει και να πουλάει ενέργεια. Οι 
παρούσες συνθήκες της αγοράς παρέχουν σαφείς ενδείξεις για την 
ανακτήσιμη αξία των αδειών αυτών. 

O Όμιλος, κατά την απόκτησή τους, αναγνώρισε τις άδειες αυτές ως 
άυλα περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία τους και κατόπιν τις επι-
μετρά με το υπόδειγμα του κόστους, σύμφωνα με το οποίο το στοι-
χείο αποτιμάται στο κόστος του (το οποίο είναι η κατά την απόκτηση 
εύλογή του αξία όπως προαναφέρθηκε) μειωμένο με τις αποσβέσεις 
του και κάθε πρόβλεψη απομείωσης. Οι αποσβέσεις διενεργούνται 
με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των 
στοιχείων αυτών η οποία ανέρχεται σε 30 χρόνια για τους σταθμούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο και σε 20 
χρόνια για τα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας. Ο Όμιλος διενεργεί ελέγχους μείωσης της 
αξίας τους όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις, κάνοντας χρήση της 
εξής μεθοδολογίας:

i) Εφαρμόζει ποσοστά πιθανοτήτων σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της 
διοίκησης σχετικά με την κατασκευή μονάδων για τις οποίες τηρεί 
άδειες.

ii) Εφαρμόζει τη μεθοδολογία των Προεξοφλημένων Ταμειακών 
Ροών, χρησιμοποιώντας παραδοχές οι οποίες επικρατούν στην αγο-
ρά ενέργειας. Η περίοδος η οποία εξετάζεται από τη διοίκηση, υπερ-
βαίνει τα πέντε έτη, διάστημα το οποίο ενθαρρύνεται από το ΔΛΠ 36, 
καθώς ιδιαίτερα για τις ανανεώσιμες ενεργειακές μονάδες ακόμα και 
μια μεγαλύτερη περίοδος θα κρίνεται αρκετά ικανοποιητική.

iii) Η τελική ανακτήσιμη αξία υπολογίζεται για ένα συνολικό χαρτοφυ-
λάκιο ανανεώσιμων ή θερμικών ενεργειακών μονάδων, πολλαπλασι-
άζοντας τη συνολική πιθανότητα με το αποτέλεσμα που προκύπτει 
από την προεξόφληση των ταμειακών ροών.

iv) Τέλος, ο Όμιλος συγκρίνει την ανακτήσιμη αξία ή οποία λογίζεται 
ως η αξία χρήσης της μονάδας, με τη λογιστική αξία. Όταν η ανακτή-
σιμη αξία είναι μικρότερη από τη λογιστική, διενεργείται πρόβλεψη 
για μείωση της αξίας σε βάρος των αποτελεσμάτων.

Δικαιώματα Εκμετάλλευσης Ορυχείων: Τα δικαιώματα εκμετάλ-
λευσης ορυχείων αφορούν δικαιώματα τα οποία έχει αποκτήσει ο 
Όμιλος για την εξόρυξη μεταλλευτικών αποθεμάτων σε διάφορες 
γεωγραφικές περιοχές. Στο κόστος των δικαιωμάτων εκμετάλλευ-
σης εκτός της τιμής απόκτησης των δικαιωμάτων έχει αναγνωρισθεί 
και κάθε κόστος που αφορά την αρχική εκτίμηση του κόστους απο-
κατάστασης του χώρου όπου γίνονται εργασίες, δέσμευση που έχει 
αναλάβει ο Όμιλος είτε κατά την απόκτηση του δικαιώματος είτε ως 
συνέπεια της χρήσης του για συγκεκριμένη περίοδο. Η χρονική περί-
οδος απόσβεσης που έχει υιοθετηθεί από τον Όμιλο δεν υπερβαίνει 
τα 10 έτη.

Δικαιώματα Χρήσης Ενσώματων Στοιχείων 
Ενεργητικού: Δικαιώματα εκμετάλλευσης ενσώ-
ματων στοιχείων που παραχωρούνται στα πλαίσια 
συμβάσεων κατασκευής έργων (αντισταθμιστικά 
οφέλη) αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους, δη-
λαδή στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία 
παραχώρησης, μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέ-
σεις υπολογίζονται με βάση την μέθοδο των παρα-
γόμενων μονάδων. 

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης: Τα έξοδα έρευ-
νας αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσης όταν 
αυτά προκύπτουν. Τα έξοδα που προκύπτουν λόγω 
αναπτυξιακών προγραμμάτων (και σχετίζονται με 
τον σχεδιασμό και δοκιμές νέων ή βελτιωμένων 
προϊόντων) αναγνωρίζονται ως άυλα στοιχεία του 
ενεργητικούεάν είναι πιθανό να προσφέρουν στην 
εταιρεία μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Τα υπόλοι-
πα έξοδα ανάπτυξης καταχωρούνται στους λογα-
ριασμούς εξόδων μόλις αυτά προκύπτουν. Έξοδα 
ανάπτυξης τα οποία σε προηγούμενες οικονομικές 
χρήσεις είχαν καταχωρηθεί σαν έξοδα, δεν κατα-
χωρούνται σαν άυλα σε μεταγενέστερη οικονομική 
χρήση. Τα έξοδα ανάπτυξης τα οποία έχουν κεφα-
λαιοποιηθεί αποσβένονται από την εκκίνηση της 
εμπορικής παραγωγής του προϊόντος, βάση της 
σταθερής μεθόδου απόσβεσης κατά την περίοδο 
των αναμενόμενων ωφελειών του προϊόντος. Η 
χρονική περίοδος απόσβεσης που έχει υιοθετηθεί 
από τον Όμιλο δεν υπερβαίνει τα 5 έτη.

Δαπάνες Προσπέλασης & Αποκατάστασης
Τα έξοδα προσπέλασης και αποκατάστασης ανα-
γνωρίζονται ως άυλα στοιχεία του ενεργητικού εφ’ 
όσον προσφέρουν στην εταιρεία μελλοντικά οικο-
νομικά οφέλη και η απόσβεση τους γίνεται βάση της 
μεθόδου των μονάδων παραγωγής.

Υπεραξία: Είναι η διαφορά μεταξύ του κόστους 
αγοράς και της εύλογης αξίας του ενεργητικού και 
του παθητικού θυγατρικής / συγγενούς επιχείρη-
σης κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Η εταιρεία 
κατά την ημερομηνία της αγοράς αναγνωρίζει την 
υπεραξία που προέκυψε από την απόκτηση, ως ένα 
στοιχείο του ενεργητικού, και την εμφανίζει στο κό-
στος. Το κόστος αυτό είναι ίσο με το ποσό κατά το 
οποίο το κόστος ενοποίησης υπερβαίνει το μερίδιο 
της επιχείρησης, στα στοιχεία του ενεργητικού, στις 
υποχρεώσεις και στις ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
της αποκτηθείσας εταιρείας.

Μετά την αρχική αναγνώριση η υπεραξία αποτιμά-
ται στο κόστος μείον τις συσσωρευμένες ζημιές 
λόγω μείωσης της αξίας της. Η υπεραξία δεν απο-
σβένεται, αλλά εξετάζεται ετήσια για τυχόν μείωση 
της αξίας της, εάν υπάρχουν γεγονότα που παρέ-
χουν ενδείξεις για ζημιά σύμφωνα με το ΔΛΠ 36.

Για την ευχερέστερη διεκπεραίωση των ελέγχων 
απομείωσης (impairment tests), το ποσό της υπε-
ραξίας κατανέμεται σε μονάδες δημιουργίας τα-
μιακών ροών. Η μονάδα ταμιακών ροών είναι η 
μικρότερη προσδιορίσιμη ομάδα στοιχείων ενεργη-
τικού που δημιουργεί ανεξάρτητες ταμιακές ροές 
και αντιπροσωπεύει το επίπεδο στο οποίο ο Όμιλος 
συλλέγει και παρουσιάζει τα οικονομικά στοιχεία 
για σκοπούς εσωτερικής πληροφόρησης. Η απο-
μείωση για την υπεραξία, καθορίζεται με τον υπο-
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λογισμό του ανακτήσιμου ποσού από τις μονάδες ταμιακής ροής με τις οποίες 
συνδέεται η υπεραξία. Ζημίες απομείωσης που σχετίζονται με την υπεραξία, δεν 
μπορούν να αντιστραφούν σε μελλοντικές περιόδους. Ο Όμιλος πραγματοποιεί 
τον ετήσιο έλεγχο για απομείωση υπεραξίας στη λήξη της εκάστοτε ετήσιας 
περιόδου αναφοράς.

Στην περίπτωση που το κόστος της απόκτησης είναι μικρότερο από το μερίδιο 
της εταιρείας στα ίδια κεφάλαια της αποκτηθείσας επιχείρησης, τότε η πρώτη 
υπολογίζει ξανά το κόστος της απόκτησης, αποτιμά τα στοιχεία του ενεργη-
τικού, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας 
επιχείρησης και αναγνωρίζει απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης ως κέρδος 
οποιαδήποτε διαφορά παραμείνει μετά τον επανυπολογισμό.

2.9 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν απο-
σβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως όταν κάποια γεγονότα 
καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Η διαφορά 
μεταξύ της λογιστικής αξίας και του καθαρού αναπόσβεστου ποσού καταχω-
ρείται στα αποτελέσματα. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπό-
κεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι 
λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο 
ποσό μεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημία 
λόγω μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την 
επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας Δημι-
ουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους.

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του 
ενεργητικού στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα 
μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαί-
ρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, 
ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμεια-
κών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός 
στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέ-
λιμης ζωής του.

2.10 Χρηματοοικονομικά μέσα 

i) Aρχική αναγνώριση

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό ενεργητικού ή μία χρηματοοικονομική 
υποχρέωση αναγνωρίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης του Ομίλου 
όταν προκύπτει ή όταν ο Όμιλος καθίσταται μέρος των συμβατικών όρων του 
μέσου. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται, κατά την αρχική 
αναγνώριση, και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος, στην 
εύλογη αξία μέσω άλλων συνολικών εισοδημάτων και στην εύλογη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων. 

Ο Όμιλος αρχικά αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύ-
λογη αξία τους. Οι εμπορικές απαιτήσεις (που δεν περιέχουν σημαντικό χρημα-
τοοικονομικό στοιχείο) αποτιμώνται στην τιμή συναλλαγής.

Προκειμένου ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο να ταξινομηθεί και 
να αποτιμηθεί στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των συνολι-
κών εισοδημάτων, πρέπει από αυτά να προκύπτουν ταμειακές ροές οι οποίες να 
είναι αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων επί του αρχικού κεφαλαίου. 
Το επιχειρηματικό μοντέλο του Ομίλου για τη διαχείριση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις 
οικονομικές του δυνατότητες προκειμένου να δημιουργήσει ταμειακές ροές. Το 
επιχειρηματικό μοντέλο καθορίζει εάν οι ταμειακές ροές θα προκύψουν από τη 
συλλογή συμβατικών ταμειακών ροών, πώληση των χρηματοοικονομικών περι-
ουσιακών στοιχείων ή και από τα δύο. Η αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν την παράδοση περιουσιακών στοιχείων 
εντός χρονικού πλαισίου που καθορίζεται με κανονισμό ή σύμβαση στην αγορά 

αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία συναλλαγής 
δηλαδή κατά την ημερομηνία κατά την οποία ο Όμι-
λος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περι-
ουσιακό στοιχείο. 

ii) Ταξινόμηση και μεταγενέστερη επιμέτρηση 

Για σκοπούς μεταγενέστερης επιμέτρησης, τα χρη-
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομού-
νται στις κάτωθι κατηγορίες: 

α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελε-
σμάτων 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτε-
λεσμάτων περιλαμβάνουν τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για εμπορι-
κούς σκοπούς, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που προσδιορίζονται κατά την αρχική ανα-
γνώριση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμά-
των ή τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
που υποχρεωτικά θα πρέπει να επιμετρηθούν στην 
εύλογη αξία. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργη-
τικού ταξινομούνται ως διακρατούμενα προς εμπο-
ρία εάν αποκτώνται με σκοπό την πώληση ή την 
επαναγορά τους στο εγγύς μέλλον. Παράγωγα πε-
ριλαμβανομένων των ενσωματωμένων παραγώγων 
επίσης ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς εμπο-
ρία, εκτός εάν ορίζονται ως αποτελεσματικά μέσα 
αντιστάθμισης. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία με ταμιακές ροές που δεν είναι μόνο πλη-
ρωμές κεφαλαίου και τόκων ταξινομούνται και απο-
τιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμά-
των, ανεξάρτητα από το επιχειρηματικό μοντέλο.

β) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε 
αποσβεσμένο κόστος

Ο Όμιλος αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσι-
ακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος εάν πληρού-
νται και οι δύο ακόλουθοι όροι: 1) Το χρηματοοικο-
νομικό στοιχείο διατηρείται για διακράτηση χρημα-
τοοικονομικών στοιχείων για τη συλλογή συμβατι-
κών ταμειακών ροών και 2) οι συμβατικές ρήτρες 
του χρηματοοικονομικού στοιχείου δημιουργούν 
σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές 
που αποτελούν μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τό-
κων επί του υπολοίπου του αρχικού κεφαλαίου. Τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο απο-
σβεσμένο κόστος επιμετρώνται στη συνέχεια χρη-
σιμοποιώντας την μέθοδο (EIR) και υπόκεινται σε 
απομείωση. Τα κέρδη και οι ζημίες αναγνωρίζονται 
στα αποτελέσματα όταν το περιουσιακό στοιχείο 
αποαναγνωρίζεται, τροποποιηθεί ή απομειωθεί. 

γ) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω των συνολι-
κών εισοδημάτων 

Κατά την αρχική αναγνώριση, ο Όμιλος μπορεί να 
επιλέξει να ταξινομήσει αμετάκλητα τις συμμετο-
χικές επενδύσεις του ως συμμετοχικούς τίτλους 
που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω συνο-
λικών εισοδημάτων όταν πληρούν τον ορισμό της 
καθαρής θέσης και δεν κατέχονται προς εμπορία. 
Η ταξινόμηση καθορίζεται ανά χρηματοοικονομικό 
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μέσο. Τα κέρδη και οι ζημίες από αυτά τα χρηματοοικονομικά περι-
ουσιακά στοιχεία δεν ανακυκλώνονται ποτέ στα κέρδη ή τις ζημίες. Οι 
συμμετοχικοί τίτλοι που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω των 
συνολικών εισοδημάτων δεν υπόκεινται σε εξέταση απομείωσης. Ο 
Όμιλος επέλεξε να ταξινομήσει τις μη εισηγμένες μετοχές του στην 
κατηγορία αυτή. 

iii) Αποαναγνώριση

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται κυ-
ρίως όταν: 

• Τα δικαιώματα λήψης ταμειακών ροών από το περιουσιακό στοι-
χείο έχουν λήξει, ή 

• Ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά του να λαμβάνει ταμει-
ακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή έχει αναλάβει την υποχρέ-
ωση να πληρώσει εξ ολοκλήρου τις λαμβανόμενες ταμειακές ροές 
χωρίς σημαντική καθυστέρηση σε τρίτο μέρος βάσει συμφωνίας 
και είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και 
τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου είτε (β) δεν έχει μεταβιβάσει 
ούτε κρατήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις εκτιμήσεις 
του περιουσιακού στοιχείου, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του 
περιουσιακού στοιχείου.

iv) Απομείωση

Ο Όμιλος αναγνωρίζει πρόβλεψη ζημιάς έναντι αναμενόμενων πι-
στωτικών ζημιών για όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
που δεν αποτιμούνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά ανάμε-
σα σε όλες τις συμβατικές ταμειακές ροές που είναι απαιτητές και 
όλες τις προεξοφλημένες ταμειακές ροές που ο Όμιλος προσδοκά 
να εισπράξει. 

Για τις απαιτήσεις από πελάτες και τα συμβατικά περιουσιακά στοι-
χεία, ο Όμιλος εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση για τον 
υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Επομένως, σε 
κάθε ημερομηνία αναφοράς, επιμετράται η πρόβλεψη ζημιάς για ένα 
χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτι-
κές ζημιές καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής χωρίς να παρακολουθούν τις 
μεταβολές στον πιστωτικό κίνδυνο.

2.11 Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγμα-
τεύονται σε ενεργές αγορές (χρηματιστήρια), προσδιορίζεται από τις 
δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολο-
γισμού. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν 
διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές προσδιορίζεται με την χρήση 
τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα 
της αγοράς κατά την ημερομηνία λήξης της περιόδου αναφοράς.

2.12 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο του κόστους ή την καθα-
ρή ρευστοποιήσιμη αξία. 

Το κόστος των ετοίμων και ημιτελών προϊόντων περιλαμβάνει όλα 
τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ώστε να βρεθούν στο τρέχον ση-
μείο εναπόθεσης και επεξεργασίας τους και αποτελείται από πρώτες 
ύλες, εργατικά, γενικά βιομηχανικά έξοδα και κόστος συσκευασίας. 
Το κόστος των αποθεμάτων καθορίζεται ανά λειτουργικό τομέα και 
σύμφωνα με τη φύση τους με τη χρήση αποδεκτών μεθόδων επιμέ-
τρησης που είναι συνεπείς με το πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών 
καταστάσεων. Το κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρημα-
τοοικονομικά έξοδα. 

Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμημένη 
τιμή πώλησης στη συνήθη πορεία των εργασιών 
του Ομίλου οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. 
Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα 
αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραί-
τητο.

2.13 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
ταμειακών διαθεσίμων

Τα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά ισοδύναμα περι-
λαμβάνουν μετρητά στο ταμείο, καταθέσεις όψεως, 
προθεσμιακές καταθέσεις, τραπεζικούς λογαρια-
σμούς υπερανάληψης, καθώς και άλλες υψηλής 
ρευστότητας επενδύσεις οι οποίες είναι άμεσα με-
τατρέψιμες σε συγκεκριμένα ποσά ταμειακών δια-
θεσίμων που υπόκεινται σε μη σημαντικό κίνδυνο 
μεταβολής της αξίας τους. 
Για τον σκοπό της σύνταξης των ενοποιημένων Κα-
ταστάσεων των Ταμειακών Ροών, τα χρηματικά δι-
αθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις 
σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως 
προσδιορίζονται ανωτέρω.

2.14 Μακροπρόθεσμα περιουσιακά 
στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση και 
διακοπείσες δραστηριότητες

Ο Όμιλος ταξινομεί ένα μακροπρόθεσμο στοιχείο 
του ενεργητικού ή μία ομάδα στοιχείων του ενερ-
γητικού και υποχρεώσεων ως κατεχόμενα προς 
πώληση, αν η αξία τους αναμένεται να ανακτηθεί 
κατά κύριο λόγο μέσω διάθεσης των στοιχείων και 
όχι μέσω της χρήσης τους.

Οι βασικές προϋποθέσεις για να ταξινομηθεί ένα 
μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα 
στοιχείων (περιουσιακών και υποχρεώσεων) σαν 
κατεχόμενα προς πώληση, είναι το περιουσιακό 
στοιχείο ή η ομάδα να είναι διαθέσιμα προς άμεση 
πώληση στην παρούσα τους κατάσταση, η δε ολο-
κλήρωση της πώλησης να εξαρτάται μόνο από συν-
θήκες που είναι συνήθεις και τυπικές για πωλήσεις 
τέτοιων στοιχείων και η πώληση θα πρέπει να είναι 
εξαιρετικά πιθανή.

Αμέσως πριν την αρχική ταξινόμηση του στοιχείου 
του ενεργητικού ή της ομάδας στοιχείων και υπο-
χρεώσεων ως κατεχόμενων προς πώληση το στοι-
χείο του ενεργητικού (ή όλα τα στοιχεία του ενερ-
γητικού και οι υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται 
στην ομάδα) αποτιμώνται με βάση τα ισχύοντα σε 
κάθε περίπτωση ΔΠΧΑ.

Τα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία (ή οι 
ομάδες περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσε-
ων) που ταξινομούνται σαν κατεχόμενα προς πώ-
ληση αποτιμώνται (μετά την αρχική ταξινόμηση ως 
ανωτέρω) στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της αξίας 
που αυτά φέρονται στις οικονομικές καταστάσεις 
και της εύλογης αξίας τους μειωμένης κατά τα 
άμεσα έξοδα διάθεσης, και οι προκύπτουσες ζημί-
ες απομείωσης καταχωρούνται στα αποτελέσματα 
χρήσεως. Όποια πιθανή αύξηση της εύλογης αξί-
ας σε μεταγενέστερη αποτίμηση καταχωρείται στα 
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αποτελέσματα χρήσεως αλλά όχι για ποσό μεγαλύτερο της αρχικά καταχωρη-
θείσας ζημίας απομείωσης.

Από την ημερομηνία κατά την οποία ένα μακροπρόθεσμο στοιχείο του ενεργη-
τικού (ή τα μακροπρόθεσμα στοιχεία του ενεργητικού που περιλαμβάνονται σε 
μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) ταξινομείται ως κατεχό-
μενο προς πώληση, δεν λογίζονται αποσβέσεις επί των εν λόγω μακροπρόθε-
σμων στοιχείων του ενεργητικού. 

2.15 Μετοχικό κεφάλαιο

Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται 
μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος 
της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την 
απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσε-
ως που αποκτάται. Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, 
συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των 
ιδίων κεφαλαίων σε ιδιαίτερο “Αποθεματικό Ιδίων Μετοχών”. 

Οι Ίδιες Μετοχές δεν ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου. Οι Ίδιες Μετοχές θυ-
γατρικών εταιρειών του Ομίλου (οι οποίες δεν αφορούν μετοχές της μητρικής 
εταιρείας) αντιμετωπίζονται στον Όμιλο ως διαθέσιμα προς πώληση περιουσι-
ακά στοιχεία.

2.16 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος

Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους 
τρέχοντες φόρους και τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους 
ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που 
προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν 
από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος 
αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του 
φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρό-
πο, στα ίδια κεφάλαια.

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρε-
ώσεις ή και απαιτήσεις προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους 
πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της περιόδου και οι 
τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις.

Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές 
και τους φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιό-
δους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για το 
έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργη-
τικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υπο-
χρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής 
αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υπο-
χρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει 
από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, 
εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέ-
ασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με 
βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην 
περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνο-
ντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που 
έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογι-
σμού. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστρο-
φής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που 
ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας του ισολογισμού χρήση.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ανα-
γνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμο-
ποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί 
την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζε-
ται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν 
από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η 
αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται 
από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές 
διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλ-
λον.

Οι περισσότερες αλλαγές στις  αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρί-
ζονται σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυ-
τές οι μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις 
υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές δι-
αφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφά-
λαια του Ομίλου, όπως η επανεκτίμηση της αξίας 
της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσμα την 
σχετική αλλαγή στις  αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του 
σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης.

2.17 Παροχές στο προσωπικό

Βραχυπρόθεσμες παροχές

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζο-
μένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής 
σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως 
έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανε-
ξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ 
σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε 
υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση 
αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του 
ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά 
την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μεί-
ωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή.

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία

Οι παροχές μετά τη λήξη της απασχόλησης περι-
λαμβάνουν εφάπαξ αποζημιώσεις συνταξιοδότη-
σης, συντάξεις και άλλες παροχές που καταβάλλο-
νται στους εργαζόμενους μετά την λήξη της απα-
σχόλησης ως αντάλλαγμα της υπηρεσίας τους. Οι 
υποχρεώσεις του Ομίλου για παροχές συνταξιοδό-
τησης αφορούν τόσο προγράμματα καθορισμένων 
εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων 
παροχών. Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμ-
μάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως 
έξοδο στην περίοδο που αφορά. Τα προγράμματα 
συνταξιοδότησης που υιοθετούνται από τον Όμι-
λο χρηματοδοτούνται εν μέρει μέσω πληρωμών 
σε ασφαλιστικές εταιρείες ή σε κρατικά κοινωνικά 
ασφαλιστικά ιδρύματα.

• Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών

Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών αφο-
ρούν την καταβολή εισφορών σε Ασφαλιστικούς 
Φορείς (π.χ. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων), με 
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αποτέλεσμα να μην ανακύπτει νομική υποχρέωση του Ομίλου σε 
περίπτωση που το Κρατικό Ταμείο αδυνατεί να καταβάλλει σύνταξη 
στον ασφαλιζόμενο. Η υποχρέωση του εργοδότη περιορίζεται στην 
καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στα Ταμεία. Η πληρωτέα ει-
σφορά από τον Όμιλο σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, 
αναγνωρίζεται ως υποχρέωση μετά και την αφαίρεση της εισφοράς 
που καταβλήθηκε, ενώ οι δεδουλευμένες εισφορές αναγνωρίζονται 
ως έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης.

• Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών

Σύμφωνα με τον Ν.2112/20 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει 
στους εργαζόμενους αποζημιώσεις επί απόλυσης ή αποχώρησης 
λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόμενων ποσών απο-
ζημίωσης εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των απο-
δοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση 
ή συνταξιοδότηση). Η θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής σε αυτά 
τα προγράμματα, βασίζεται συνήθως στα χρόνια προϋπηρεσίας του 
υπαλλήλου μέχρι την συνταξιοδότηση του.

Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής 
Θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών αποτελεί την 
παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον 
την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού του προγράμματος 
(αποθεματικό από τις καταβολές στην ασφαλιστική εταιρεία) και τις 
μεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος 
ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορι-
σμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή 
με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος 
(projected unit credit method). Για την προεξόφληση της χρήσης 2016 
το επιλεγμένο επιτόκιο ακολουθεί την τάση του iBoxx AA Corporate 
Overall 10+ EUR indices, το οποίο και θεωρείται συνεπές προς τις 
αρχές του ΔΛΠ 19, δηλαδή είναι βασισμένο σε ομόλογα αντίστοιχα 
ως προς το νόμισμα και την εκτιμώμενη διάρκεια σε σχέση με τις 
παροχές προς τους εργαζόμενους, όπως και ενδεδειγμένο για μα-
κροχρόνιες προβλέψεις.

Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων παροχών καθορίζει με βάση διάφο-
ρες παραμέτρους, όπως η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός, 
συγκεκριμένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές Οι προβλέ-
ψεις που αφορούν την περίοδο περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος 
προσωπικού στις συνημμένες απλές και ενοποιημένες καταστάσεις 
αποτελεσμάτων και συνίστανται από το τρέχον και παρελθόν κόστος 
υπηρεσίας, το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος, τα αναλογιστι-
κά κέρδη ή ζημιές και τις όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. 
Αναφορικά με τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές, 
ακολουθείται το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19R, το οποίο περιλαμβάνει μια 
σειρά από τροποποιήσεις στην λογιστική των προγραμμάτων καθο-
ρισμένων παροχών, μεταξύ άλλων:

- την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών /ζημιών στα λοιπά συ-
νολικά έσοδα και την οριστική εξαίρεση τους από τα αποτελέσματα 
της χρήσης,

- τη μη αναγνώριση πλέον των αναμενόμενων αποδόσεων των επεν-
δύσεων του προγράμματος στα αποτελέσματα της χρήσης αλλά την 
αναγνώριση του σχετικού τόκου επί της καθαρής υποχρέωσης/(απαί-
τησης) της παροχής υπολογιζόμενου βάσει του προεξοφλητικού 
επιτοκίου που χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της υποχρέωσης 
καθορισμένων παροχών,

- την αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας στα αποτελέσματα της 
χρήσης την νωρίτερα εκ των ημερομηνιών τροποποίησης του προ-
γράμματος ή όταν αναγνωρίζεται η σχετική αναδιάρθρωση ή η τερ-
ματική παροχή,

- λοιπές αλλαγές περιλαμβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσο-
τική ανάλυση ευαισθησίας.

2.18 Επιχορηγήσεις

Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις 
οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: 
α) Υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρη-
ση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί 
με τους όρους της επιχορήγησης και β) πιθανολο-
γείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. 
Οι επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία 
και αναγνωρίζονται με τρόπο συστηματικό στα έσο-
δα, με βάση την αρχή του συσχετισμού των επι-
χορηγήσεων με τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και 
επιχορηγούν.

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενερ-
γητικού περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις ως έσοδο επόμενων χρήσεων και 
αναγνωρίζονται συστηματικά και ορθολογικά στα 
έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του πα-
γίου στοιχείου του ενεργητικού.

2.19 Προβλέψεις

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει πα-
ρούσες νομικές η τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως 
αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή 
η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτί-
μηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί 
να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις 
επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε 
ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να 
αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που 
αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της 
υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν 
αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών 
πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέ-
λη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν 
αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών 
οφελών είναι πιθανή.

2.20 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία 
εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων αγαθών και πα-
ροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμε-
νης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά 
έσοδα μέσα στον Όμιλο απαλείφονται πλήρως. Η 
αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:

- Κατασκευαστικά Συμβόλαια Έργων: 
Τα κατασκευαστικά συμβόλαια αφορούν 
στην κατασκευή περιουσιακών στοιχείων 
ή ομάδας συνδεδεμένων περιουσιακών 
στοιχείων σύμφωνα με τους όρους που 
προβλέπονται στα σχετικά συμβόλαια και 
των οποίων η εκτέλεση συνήθως διαρκεί 
για χρονικό διάστημα άνω της μια χρή-
σης.

Τα έξοδα που αφορούν στο συμβόλαιο 
αναγνωρίζονται όταν πραγματοποιούνται.
Τα έσοδα από κατασκευαστικά συμβόλαια 
αναγνωρίζεται με βάση το στάδιο ολοκλή-
ρωσης του έργου κατά την ημερομηνία 
αναφοράς της Κατάστασης Οικονομικής 
Θέσης. 
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Το στάδιο ολοκλήρωσης προσδιορίζεται βάσει των δαπανών που 
έχουν πραγματοποιηθεί έως την ημερομηνία αναφοράς σε σχέση με 
τα συνολικά προϋπολογισμένα κόστη για κάθε συμβόλαιο. Όταν τα 
συνολικά κόστη του συμβολαίου είναι πιθανό να υπερβούν τα συνολικά 
έσοδα, τότε η αναμενόμενη ζημιά αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέ-
σματα χρήσεως ως έξοδο.

Για τον υπολογισμό του κόστους που πραγματοποιήθηκε έως το τέλος 
της περιόδου αναφοράς , 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 /ζημιάς που αναγνωρίσθηκε για κάθε συμβόλαιο συ-
γκρίνεται με τις προοδευτικές τιμολογήσεις μέχρι το τέλος της περι-
όδου αναφοράς.

Όταν τα πραγματοποιηθέντα κόστη πλέον των καθαρών κερδών /
ζημιών που έχουν αναγνωρισθεί υπερβαίνουν τις προοδευτικές τιμο-
λογήσεις, η διαφορά εμφανίζεται ως απαίτηση από πελάτες συμβο-
λαίων έργων στο κονδύλι «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις». Όταν οι 
προοδευτικές τιμολογήσεις υπερβαίνουν τα πραγματοποιηθέντα κό-
στη πλέον των καθαρών κερδών /ζημιών που έχουν αναγνωρισθεί, το 
υπόλοιπο εμφανίζεται ως υποχρέωση προς τους πελάτες συμβολαίων 
έργων στο κονδύλι «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις».

Σε περιπτώσεις ενδέχεται να μεταβληθούν οι αρχικές εκτιμήσεις, τα 
έσοδα, τα κόστη ή /και ο βαθμός ολοκλήρωσης αναθεωρούνται. Αυτές 
οι αναθεωρήσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αυξήσεις ή μειώσεις των 
εκτιμώμενων εσόδων ή κόστους και εμφανίζονται στα αποτελέσματα 
της περιόδου, κατά την οποία οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την 
αναθεώρηση γνωστοποιούνται από τη Διοίκηση.

- Πωλήσεις αγαθών: Τα έσοδα επιμετρώνται στην εύλογη αξία του 
τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και αντιπροσωπεύουν 
ποσά εισπρακτέα για πωληθέντα αγαθά και υπηρεσίες που παρέχο-
νται κατά την κανονική ροή της λειτουργίας του Ομίλου, καθαρά από 
εκπτώσεις, ΦΠΑ και λοιπούς φόρους που σχετίζονται με πωλήσεις. Ο 
Όμιλος αναγνωρίζει στα αποτελέσματα της χρήσης τις πωλήσεις των 
αγαθών τη χρονική στιγμή που μεταβιβάζονται στον πελάτη τα οφέλη 
και οι κίνδυνοι που συνδέονται με την ιδιοκτησία αυτών των αγαθών. 

- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται 
την περίοδο που παρέχονται οι  υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολο-
κλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.

- Ηλεκτρική ενέργεια:

Έσοδα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: Οι πωλήσεις 
ηλεκτρικού ρεύματος αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που οι 
σχετικοί κίνδυνοι μεταβιβάζονται στον αγοραστή και συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με τη μηνιαία παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος που παρέχε-
ται στο ελληνικό δίκτυο και επιβεβαιώνεται από τους Ε.Χ.Ε. και ΔΑΠΕ-
ΕΠ (πρώην ΛΑΓΗΕ)  και ΑΔΜΗΕ. Τα έσοδα περιλαμβάνουν επίσης τις 
επικουρικές υπηρεσίες που λαμβάνονται από τον ΑΔΜΗΕ. 

Έσοδα από το διασυνοριακό εμπόριο: Τα έσοδα από την πώληση 
ηλεκτρικής ενέργειας προς την εγχώρια και εξωτερική αγορά βασίζο-
νται στις μηνιαίες μετρήσεις των Διαχειριστών του Συστήματος, Ε.Χ.Ε. 
(πρώην ΛΑΓΗΕ) και των διαχειριστών των άλλων χωρών, οι οποίες 
ανακοινώνονται στον Όμιλο. Αυτές οι μηνιαίες μετρήσεις περιλαμ-
βάνουν το σύνολο των εισαγόμενων και εξαγόμενων ποσοτήτων που 
έχουν πωληθεί προς τις εγχώριες και εξωτερικές αγορές. Για αυτές 
τις πωληθείσες ποσότητες ο Όμιλος εκδίδει κάθε μήνα τα αντίστοιχα 
τιμολόγια.

Έσοδα από τη λιανική πώληση ηλεκτρικής ενέργειας: Τα έσοδα 
από τις πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος στη λιανική αγορά, αναγνω-
ρίζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου όπου η ηλεκτρική ενέργεια 

παρέχεται στους πελάτες και μετριέται σε 
μηνιαία βάση, σύμφωνα με τις μετρήσεις 
του ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ  για τους πελά-
τες μέσης τάσης και με εκτιμήσεις βάσει 
της ιστορικής κατανάλωσης που ο ΔΕΔ-
ΔΗΕ ανακοινώνει για χαμηλής τάσης πε-
λάτες. Με βάση αυτές τις μετρήσεις που 
παρέχονται από τον ΑΔΜΗΕ και τις προ-
βλέψεις του ΔΕΔΔΗΕ που περιέχουν την 
κατανάλωση ανά μονάδα μέτρησης και σε 
συνδυασμό με τους συμβατικούς όρους, 
κάθε πελάτης λαμβάνει ένα μηνιαίο λο-
γαριασμό ανά μετρητή. Για τους πελάτες 
χαμηλής τάσης, οι λογαριασμοί είναι ένα-
ντι μέχρι ο ΔΕΔΔΗΕ να στείλει την πραγ-
ματική κατανάλωση της περιόδου, και στη 
συνέχεια εκδίδεται ένας εκκαθαριστικός 
λογαριασμός.

- Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από 
τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής 
αναλογίας και με την χρήση του πραγμα-
τικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση 
των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών 
μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το 
οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενό-
μενων μελλοντικών ταμειακών ροών προ-
εξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό 
επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι 
με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης 
(νέας λογιστικής) αξίας.

- Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονται  
ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα 
είσπραξής τους.

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέ-
σματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που 
πραγματοποιούνται για  λειτουργικές μισθώσεις με-
ταφέρονται στο  αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το 
χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους 
αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.

2.21 Μισθώσεις

Εταιρεία Ομίλου ως Μισθωτής: Οι μισθώσεις 
παγίων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στον Όμι-
λο όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που έχουν σχέση 
με την κυριότητα ενός στοιχείου του ενεργητικού, 
ανεξάρτητα από την τελική μεταβίβαση ή μη του 
τίτλου κυριότητας του στοιχείου αυτού, αποτελούν 
τις χρηματοοικονομικές μισθώσεις. Οι μισθώσεις 
αυτές κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθω-
σης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του 
παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχι-
στων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται με-
ταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών 
εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό 
επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική 
υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μι-
σθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, 
απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του 
χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρημα-
τοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέ-
σματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  Τα 
πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθω-
ση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ 
της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της 
διάρκειας μίσθωσής τους.
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Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα 
χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για μια συμφωνημένη χρο-
νική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους και 
ανταμοιβές της ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως 
λειτουργικές μισθώσεις.  Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές 
μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον 
εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά 
κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

Εταιρεία Ομίλου ως εκμισθωτής: Όταν πάγια εκμισθώνονται με 
χρηματοδοτική μίσθωση, η παρούσα αξία των μισθωμάτων κατα-
χωρείται 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 εκμί-
σθωση αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια 
της μίσθωσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της καθαρής επένδυσης, 
η οποία αντιπροσωπεύει μια σταθερή περιοδική απόδοση.

Πάγια που εκμισθώνονται με λειτουργικές μισθώσεις περιλαμβάνο-
νται στις ενσώματες ακινητοποιήσεις της κατάστασης οικονομικής 
θέσης. Αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης 
ζωής τους σε βάση συνεπή με παρόμοιες ιδιόκτητες ενσώματες ακι-
νητοποιήσεις. Το έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν κίνητρα που 
δόθηκαν στους μισθωτές) αναγνωρίζεται με τη σταθερή μέθοδο κατά 
τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης.

2.22 Διανομή μερισμάτων

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζε-
ται ως υποχρέωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την 
ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συ-
νέλευση των μετόχων.

2.23 Προσδιορισμός κονδυλίου «Λειτουργικά απο-
τελέσματα προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτι-
κών Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων» 
(EBITDA Ομίλου) 

Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) δεν 
ορίζουν το περιεχόμενο εταιρικών χρηματοοικονομικών μεγεθών 
(proforma figures), όπως τα EBITDA, και συνεπώς ο Όμιλος ορίζει τα 
μεγέθη αυτά με τέτοιο τρόπο ώστε να απεικονίζει ορθότερα τη λει-
τουργική του απόδοση όπως αυτή προκύπτει από τους επιχειρημα-
τικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται. Ο Όμιλος ορίζει το 
μέγεθος «EBITDA Ομίλου» ως τα αποτελέσματα προ φόρων προσαρ-
μοσμένα για χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα, για 
συνολικές αποσβέσεις (ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων) καθώς και για τις επιδράσεις ειδικών παραγόντων. Ο Όμι-
λος χρησιμοποιεί τα «EBITDA Ομίλου», προσαρμοσμένα για ειδικούς 
παράγοντες, ως ένα εσωτερικό δείκτη απόδοσης της διαχείρισης 
των λειτουργικών δραστηριοτήτων του.

Οι ειδικοί αυτοί παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογι-
σμό των EBITDA του Ομίλου Μυτιληναίου είναι οι εξής: 
α) Το μερίδιο του Ομίλου στα EBITDA συνδεδεμένων εταιρειών όταν 
αυτές δραστηριοποιούνται σε κύριο επιχειρηματικό τομέα της δρα-
στηριότητάς του και 
β) Το κέρδος του Ομίλου από κατασκευή παγίων για λογαριασμό θυ-
γατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών όταν αυτές δραστηριοποιούνται 
σε κύριο επιχειρηματικό τομέα της δραστηριότητάς του. 

Σημειώνεται ότι, στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου, όπως 
αυτή καταρτίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 1 και σύμφωνα 
με το ΔΛΠ 28 περιλαμβάνεται το κέρδος του Ομίλου από κατασκευή 
παγίων για λογαριασμό θυγατρικών ή συγγενών εταιρειών που δρα-

στηριοποιούνται σε κύριο επιχειρηματικό τομέα 
δραστηριότητας του διαγράφεται κατά την ενο-
ποίηση. Ο λόγος για αυτό είναι ότι η ανάκτηση του 
παραπάνω ποσού σε επίπεδο καθαρής κερδοφο-
ρίας Ομίλου θα πραγματοποιηθεί μέσω ανάλογων 
θετικών προσαρμογών στις αποσβέσεις. Κατά συ-
νέπεια, για τον υπολογισμό των EBITDA (λειτουργι-
κά αποτελέσματα προ αποσβέσεων) ο Όμιλος δεν 
διαγράφει το κέρδος κατασκευής παγίων καθώς η 
ανάκτηση του μέσα από τη χρήση τους αναμένεται 
να εμφανιστεί μόνο στα αποτελέσματα μετά απο-
σβέσεων. 

Ο Όμιλος δηλώνει ότι ο τρόπος που υπολογίζει τα 
EBITDA μπορεί να διαφέρει από τον τρόπο που ο 
υπολογισμός αυτός γίνεται από άλλες εταιρείες / 
ομίλους, τηρείται ωστόσο με συνέπεια σε όλες τις 
Οικονομικές Καταστάσεις που δημοσιεύει, αλλά και 
σε κάθε άλλη χρηματοοικονομική ανάλυση που δη-
μοσιοποιεί. Συγκεκριμένα, στα χρηματοοικονομικά 
αποτελέσματα περιλαμβάνονται μόνο χρηματοοι-
κονομικά έσοδα και έξοδα τόκων, ενώ τα επενδυ-
τικά αποτελέσματα περιλαμβάνουν: κέρδη/ ζημιές 
χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία 
μέσω αποτελεσμάτων, αποτίμηση  χρηματοοικονο-
μικών στοιχείων σε εύλογη αξία, μερίδιο αποτελέ-
σματος σε συνδεδεμένες εταιρείες και κέρδη από 
πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων όπως η δι-
άθεση θυγατρικών ή/ και συνδεδεμένων εταιρειών. 

2.24 Υποχρέωση εκπομπών ρύπων

Οι εκπομπές ρύπων αναγνωρίζονται με βάση τη μέ-
θοδο της καθαρής υποχρέωσης σύμφωνα με την 
οποία, ο Όμιλος αναγνωρίζει υποχρέωση από εκ-
πομπές ρύπων όταν οι πραγματικές υπερβαίνουν 
τα κατανεμημένα από την Ε.Ε. δικαιώματα εκπο-
μπής. Το ποσό επιμετράται σε εύλογες αξίες στο 
βαθμό που ο Όμιλος έχει την υποχρέωση κάλυψης 
του ελλείμματος μέσω αγορών . Τα δικαιώματα 
που αποκτώνται πλέον των απαιτούμενων για την 
κάλυψη των ελλειμμάτων αναγνωρίζονται ως  άυλα 
στοιχεία του ενεργητικού στο κόστος. 

2.25 Λογιστική Αντιστάθμισης

Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία όπως εί-
ναι τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπο-
ρευμάτων (Commodity Futures) και τα Προθεσμι-
ακά Συμβόλαια Νομισμάτων (Currency Forwards), 
χρησιμοποιούνται για την διαχείριση του κινδύνου 
που συνδέεται με τις επιχειρηματικές δραστηριότη-
τες του Ομίλου καθώς και του κινδύνου που σχετί-
ζεται με τη χρηματοδότηση αυτών των δραστηριο-
τήτων.

Με την έναρξη της αντισταθμιστικής συναλλαγής 
και την επακόλουθη χρήση των παράγωγων χρημα-
τοοικονομικών στοιχείων, ο Όμιλος τεκμηριώνει την 
αντισταθμιστική σχέση μεταξύ του αντισταθμιζόμε-
νου στοιχείου και του μέσου αντιστάθμισης αναφο-
ρικά με τη διαχείριση κινδύνου και την στρατηγική 
ανάληψης της συναλλαγής. Ο Όμιλος ακόμη τεκ-
μηριώνει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 
της αντιστάθμισης όσον αφορά τον συμψηφισμό 
των μεταβολών στην εύλογη αξία ή των ταμιακών 
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ροών των αντισταθμιζόμενων στοιχείων, τόσο κατά την έναρξη της αντισταθμι-
στικής σχέσης όσο και σε συνεχιζόμενη βάση.

Όλα τα παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αρχικώς αναγνω-
ρίζονται στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία διακανονισμού και ακολούθως 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία απει-
κονίζονται στα περιουσιακά στοιχεία όταν η εύλογη αξία είναι θετική και στις 
υποχρεώσεις όταν η εύλογη αξία είναι αρνητική. 

Όταν τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία δεν μπορούν να αναγνωρι-
στούν σαν μέσα αντιστάθμισης, οι μεταβολές στην εύλογη αξία τους αναγνωρί-
ζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

Υπάρχουν τρία είδη αντισταθμιζόμενων σχέσεων: 

Α. Αντιστάθμιση της Εύλογης Αξίας 

Αντιστάθμιση εύλογης αξίας είναι η αντιστάθμιση της έκθεσης στη διακύμανση 
της εύλογης αξίας αναγνωρισμένου περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης ή 
μη αναγνωρισμένης βέβαιης δέσμευσης ή μέρος αυτών που οφείλεται σε συ-
γκεκριμένο κίνδυνο και θα μπορούσε να επηρεάσει τα αποτελέσματα. Εάν η 
αντιστάθμιση της εύλογης αξίας πληροί τα  κριτήρια της λογιστικής αντιστάθ-
μισης, τότε θα αντιμετωπίζεται λογιστικά ως εξής: το κέρδος ή η ζημία από 
την εκ νέου επιμέτρηση του μέσου αντιστάθμισης στην εύλογη αξία θα ανα-
γνωρίζεται στα αποτελέσματα. Για τα μη παράγωγα μέσα αντιστάθμισης που 
χρησιμοποιούνται για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο από ξένο νόμισμα, μόνο 
το στοιχείο σε ξένο νόμισμα της λογιστικής του αξίας, θα αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα – ολόκληρο το μέσο χρειάζεται να επιμετρηθεί ξανά. Το κέρδος ή 
η ζημιά στο αντισταθμιζόμενο στοιχείο  που αποδίδονται στον αντισταθμιζόμενο 
κίνδυνο πρέπει να αναγνωρίζονται απευθείας στα αποτελέσματα προκειμένου 
να αντισταθμίσουν την μεταβολή της λογιστικής αξίας του μέσου αντιστάθμισης. 
Αυτό εφαρμόζεται για στοιχεία που αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης και για 
τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία. Κάθε αναποτελεσματι-
κότητα αντιστάθμισης αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσματα. 

Β. Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών 

Με την αντιστάθμιση των ταμειακών ροών, η επιχείρηση προσπαθεί να καλύψει 
τους κινδύνους που προκαλούν μεταβολή στις ταμειακές ροές και προέρχονται 
από ένα στοιχείο του ενεργητικού ή μία υποχρέωση ή μία μελλοντική συναλλαγή 
και η μεταβολή αυτή θα επηρεάσει το αποτέλεσμα της χρήσης. Παραδείγματα 
της αντιστάθμισης των ταμιακών ροών του Ομίλου περιλαμβάνουν μελλοντικές 
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα που υπόκεινται σε μεταβολές στις συναλλαγμα-
τικές ισοτιμίες καθώς και μελλοντικές πωλήσεις αλουμινίου που υπόκεινται σε 
μεταβολές στις τιμές πώλησης. Οι μεταβολές στην λογιστική αξία του αποτελε-
σματικού μέρους του μέσου αντιστάθμισης αναγνωρίζονται στα Ίδια Κεφάλαια 
σαν «Αποθεματικό» ενώ το αναποτελεσματικό μέρος αναγνωρίζεται στην Κατά-
σταση Αποτελεσμάτων Χρήσης. Τα ποσά που συσσωρεύονται στα ίδια κεφάλαια 
μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης στις περιόδους που 
τα αντισταθμιζόμενα στοιχεία αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όπως σε μία 
προσδοκώμενη πώληση. Όταν ένα στοιχείο αντιστάθμισης ταμιακών ροών εκ-
πνεύσει ή πωληθεί, διακοπεί ή ασκηθεί χωρίς να αντικατασταθεί ή όταν ένα αντι-
σταθμιζόμενο στοιχείο δεν πληροί πλέον τα κριτήρια για την λογιστική αντιστάθ-
μισης, κάθε σωρευτικό κέρδος ή ζημιά που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια εκείνη 
την στιγμή παραμένει στα ίδια κεφάλαια και αναγνωρίζεται όταν η προσδοκώμε-
νη συναλλαγή πραγματοποιηθεί. Εάν η σχετιζόμενη συναλλαγή δεν αναμένεται 
να πραγματοποιηθεί, το ποσό μεταφέρεται στα αποτελέσματα.

Γ. Αντισταθμίσεις μίας Καθαρής Επένδυσης

Οι αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό 
αντιμετωπίζονται λογιστικά κατά τρόπο συναφή με τις αντισταθμίσεις ταμιακών 
ροών. Κάθε κέδρος ή ζημιά του αντισταθμιστικού μέσου που τεκμηριώνεται ως 
αποτελεσματική αντιστάθμιση αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Το 
αναποτελεσματικό μέρος του κέρδους ή της ζημιάς αναγνωρίζεται στα απο-
τελέσματα. Τα κέρδη και οι ζημιές που συγκεντρώνονται στα ίδια κεφάλαια 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά την διάθεση της εκμετάλλευσης  στο 
εξωτερικό. 

2.26 Κέρδη ανά μετοχή

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαι-
ρώντας τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους 
μετόχους της μητρικής εταιρείας με τον μέσο σταθ-
μισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλο-
φορία κατά τη διάρκεια κάθε λογιστικής περιόδου, 
εξαιρώντας τον μέσο όρο των κοινών μετοχών που 
αποκτήθηκαν ως ίδιες μετοχές.

Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός των κοινών μετο-
χών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της λογιστικής 
περιόδου και για όλες τις παρουσιαζόμενες λογι-
στικές περιόδους προσαρμόζεται για γεγονότα που 
έχουν μεταβάλει τον αριθμό των κοινών μετοχών 
σε κυκλοφορία χωρίς αντίστοιχη μεταβολή στους 
πόρους.

3. Σημειώσεις στις Οικονομικές
Καταστάσεις

 
3.1 Οικονομικές πληροφορίες κατά 
τομέα 

Για διοικητικούς σκοπούς, ο Όμιλος είναι οργα-
νωμένος σε τρεις κύριες επιχειρηματικές δραστη-
ριότητες: α) Μεταλλουργίας και Μεταλλείων, β) 
Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών και γ) Ηλε-
κτρισμός και Φυσικό Αέριο. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 
8 – Λειτουργικοί Τομείς, η διοίκηση παρακολουθεί 
τα λειτουργικά αποτελέσματα των επιχειρηματικών 
τομέων ξεχωριστά με σκοπό τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τη διάθεση πόρων και την αξιολόγηση 
απόδοσης. Η αξιολόγηση της απόδοσης του τομέα 
βασίζεται στα λειτουργικά αποτελέσματα τα οποία 
διορθώνονται με την απαλοιφή των ενδοομιλικών 
συναλλαγών.

Οι δραστηριότητες του Ομίλου, οι οποίες δεν πλη-
ρούν τα κριτήρια και τα ποσοτικά όρια του ΔΠΧΑ 
8 για να αποτελέσουν διακριτό λειτουργικό τομέα, 
συνδυάζονται και παρουσιάζονται υπό την περιγρα-
φή «Λοιπά». Ο Όμιλος εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 5 
«Μη Κυκλοφοριακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώ-
ληση και Διακοπείσες εκμεταλλεύσεις» εμφανίζει 
χωριστά το αποτέλεσμα από τη διακοπείσα δρα-
στηριότητα που σχετίζεται με τη θυγατρική εταιρεία 
Sometra S.A. 

Τα ποσά που παρουσιάζονται στις παρακάτω ανα-
λύσεις, συμφωνούν αθροιστικά με τα αντίστοιχα 
ποσά των κονδυλίων των ενοποιημένων οικονομι-
κών καταστάσεων.

Τα αποτελέσματα του Ομίλου ανά τομέα αναλύο-
νται ως εξής:
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(Ποσά σε χιλιάδες €)  

 

1/1-31/12/2018

Μεταλλουργία Μεταλλουργία
Ολοκληρωμένα 

Έργα και 
Υποδομές

Ηλεκτρισμός 
και Φυσικό 

Αέριο
Λοιπά Διακοπείσες 

δραστηριότητες Σύνολο

Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες

Διακοπείσες 
δραστηριότητες

Συνολικές μεικτές πωλήσεις  566.198  1.337  386.247  727.293  8.910 (1.337)  1.688.648 

Διεταιρικές Πωλήσεις (16.697)  - (18.917) (119.219) (7.301)  - (162.134)

Εσωτερικές πωλήσεις  -  -  -  -  -  - 

Καθαρές πωλήσεις  549.501  1.337  367.330  608.074  1.609 (1.337)  1.526.514 

Αποτελέσματα Προ Φόρων 
Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων

 133.478 (3.585)  49.509  19.219  2.018  3.585  204.224 

Χρηματοοικονομικά Αποτέλεσματα (37.709)

Επενδυτικά Αποτελέσματα  401 

Κέρδη προ φόρων  166.916 

Αποσβέσεις  32.460  82  4.697  41.155  350 (82)  78.662 

Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα 
τομέα περιλαμβανόμενα στο EBITDA  -  673  -  -  -  673 

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

165.955 (3.503) 54.859 60.373 2.372  3.503  283.559 

(Ποσά σε χιλιάδες €)  
 
1/1-31/12/2017

Μεταλλουργία Μεταλλουργία
Ολοκληρωμένα 

Έργα και 
Υποδομές

Ηλεκτρισμός 
και Φυσικό 

Αέριο
Λοιπά Διακοπείσες 

δραστηριότητες Σύνολο

Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες

Διακοπείσες 
δραστηριότητες

Συνολικές μεικτές πωλήσεις  670.049  2.719  518.061  524.580  5.497 (2.719)  1.718.187 

Διεταιρικές Πωλήσεις (18.948)  - (16.690) (17.145) (4.462) (57.245)

Εσωτερικές πωλήσεις (134.221)  - (134.221)

Καθαρές πωλήσεις  516.880  2.719  501.371  507.435  1.035 (2.719)  1.526.721 

Αποτελέσματα Προ Φόρων 
Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων

 92.795 (13)  83.755  37.386  18.190  13  232.126 

Χρηματοοικονομικά Αποτέλεσματα (50.693)

Επενδυτικά Αποτελέσματα  176 

Κέρδη προ φόρων  181.609 

Αποσβέσεις  31.229  61  4.057  37.271  346 (61)  72.903 

Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα 
τομέα περιλαμβανόμενα στο EBITDA  949  949 

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

124.024 48 88.761 74.657 18.536 (48)  305.978 
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Η κατανομή των ενοποιημένων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων στους επιχειρηματικούς τομείς αναλύεται ως εξής:  

(Ποσά σε χιλιάδες €) Μεταλλουργία
Ολοκληρωμένα 

Έργα και 
Υποδομές

Ηλεκτρισμός και 
Φυσικό Αέριο Λοιπά Σύνολο

31/12/2018

Ενεργητικό Τομέα  961.586  1.180.901  962.100  236.407  3.340.994 

Ενοποιημένο Ενεργητικό  961.586  1.180.901  962.100  236.407  3.340.994 

Υποχρεώσεις Τομέα  486.845  428.848  485.883  378.369  1.779.945 

Ενοποιημένες Υποχρεώσεις  486.845  428.848  485.883  378.369  1.779.945 

(Ποσά σε χιλιάδες €) Μεταλλουργία
Ολοκληρωμένα 

Έργα και 
Υποδομές

Ηλεκτρισμός και 
Φυσικό Αέριο Λοιπά Σύνολο 

31/12/2017

Ενεργητικό Τομέα  1.050.888  1.275.812  1.056.565 (165.046)  3.218.219 

Ενοποιημένο Ενεργητικό  1.050.888  1.275.812  1.056.565 (165.046)  3.218.219 

Υποχρεώσεις Τομέα  755.532  559.885  599.051 (127.242)  1.787.226 

Ενοποιημένες Υποχρεώσεις  755.532  559.885  599.051 (127.242)  1.787.226 

Πληροφόρηση ανά γεωγραφική περιοχή

Οι πωλήσεις του Ομίλου έχουν προσδιοριστεί βάσει της γεωγραφικής θέσης των πελατών και τα μη κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού 
(εκτός από χρηματοοικονομικά μέσα, επενδύσεις,αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, προγράμματα παροχών μετά την έξοδο από 
την υπηρεσία) κατανέμονται ανά γεωγραφική περιοχή και ανά τομέα ως κάτωθι:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πωλήσεις Πωλήσεις Μη Κυκλοφοριακά 
Στοιχεία Ενεργητικού

Μη Κυκλοφοριακά 
Στοιχεία Ενεργητικού

(Ποσά σε χιλιάδες  €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Ελλάδα  827.382  823.985  1.518.423  1.512.526 

Ευρωπαϊκή Ένωση  366.101  374.923  20.418  23.198 

Λοιπές Χώρες  333.031  327.813  47.535  45.885 

Γεωγραφικός Τομέας  1.526.514  1.526.721  1.586.376  1.581.609 
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(Ποσά σε χιλιάδες €) Μεταλλουργία Ολοκληρωμένα 
Έργα και 
Υποδομές

Ηλεκτρισμός 
και Φυσικό 

Αέριο
Λοιπά Διακοπείσες 

δραστηριότητες ΣύνολοΣυνεχιζόμενες 
δραστηριότητες

Διακοπείσες 
δραστηριότητες

31/12/2018

Ελλάδα 150.027 - 108.387 568.968 1 -  827.383 

Ευρωπαϊκή Ένωση 316.003 1.337 27.392 22.708 - (1.337)  366.103 

Λοιπές Χώρες 83.471 - 231.551 16.398 1.608 -  333.028 

Σύνολο  549.501  367.330  608.074  1.609 (1.337)  1.526.514 

(Ποσά σε χιλιάδες €) Μεταλλουργία Ολοκληρωμένα 
Έργα και 
Υποδομές

Ηλεκτρισμός 
και Φυσικό 

Αέριο
Λοιπά Διακοπείσες 

δραστηριότητες ΣύνολοΣυνεχιζόμενες 
δραστηριότητες

Διακοπείσες 
δραστηριότητες

31/12/2017

Ελλάδα 162.799 - 160.015 501.171 - -  823.985 

Ευρωπαϊκή Ένωση 296.477 2.719 73.827 4.619 - (2.719)  374.923 

Λοιπές Χώρες 57.604 - 267.529 1.645 1.035 -  327.813 

Σύνολο  516.880  2.719  501.371  507.435  1.035 (2.719)  1.526.721 

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανά κατηγορία αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Πωλήσεις 
 
(Ποσά σε χιλιάδες €)

31/12/2018 31/12/2017

Πωλήσεις Αλουμίνας  175.816  131.373 

Πωλήσεις Αλουμινίου  370.021  340.130 

Ολοκληρωμένα Έργα και Υποδομές  242.496  354.944 

Κατασκευή Φωτοβολταϊκών Πάρκων  85.173  91.838 

Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας  258.133  207.136 

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας  271.296  261.945 

Προμήθεια Φυσικού Αερίου  50.790  13.900 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  27.856  24.454 

Διακοπείσες δραστηριότητες (1.337) (2.719)

Υπηρεσίες Συντήρησης & Λοιπές Πωλήσεις  46.270  103.719 

Συνολικές Πωλήσεις  1.526.514  1.526.721 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των ήδη αναληφθέντων έργων για τον Όμιλο ανέρχεται σε € 984εκ. και 
παρακάτω παρατίθεται πίνακας  με την αναμενόμενη αναγνώριση ως έσοδο. 

(Ποσά σε χιλιάδες €) Έως 1 έτος 1-3 έτη 3-5 έτη

Έσοδα επόμενων χρήσεων 556.531 396.550 30.779

Σύνολο  556.531  396.550  30.779 

*Στον παραπάνω πίνακα δεν περιλαμβάνεται ποσό € 420 εκ. που αφορά στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο του έργου Deir Azzur για το 
οποίο ο Όμιλος όπως έχει σχετικά ανακοινώσει έχει παγώσει την εκτέλεση των εργασιών στο site.
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3.2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

(Ποσά σε χιλιάδες €) Οικόπεδα & Κτίρια
Μεταφορικά 

μέσα & μηχ/κός 
εξοπλισμός

Έπιπλα και 
 Λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο

Μικτή λογιστική αξία  406.756  1.493.965  35.222  35.352  1.971.295 

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή 
απομείωση αξίας (94.249) (772.864) (27.368) (3.559) (898.039)

Καθαρή λογιστική αξία την  
01/01/2017  312.507  721.101  7.854  31.793 1.073.255 

Μικτή λογιστική αξία  411.872  1.519.595  39.578  97.849  2.068.895 

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή 
απομείωση αξίας (99.141) (802.387) (28.776) (1.812) (932.115)

Καθαρή λογιστική αξία την  
31/12/2017  312.732  717.209  10.802  96.037 1.136.779 

Μικτή λογιστική αξία  424.136  1.571.030  41.091  103.233  2.139.490 

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή 
απομείωση αξίας (107.228) (857.748) (30.916) (1.812) (997.704)

Καθαρή λογιστική αξία την  
31/12/2018  316.909  713.282  10.175  101.421 1.141.786 

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Οικόπεδα & 

Κτίρια

Μεταφορικά 
μέσα & μηχ/κός 

εξοπλισμός

Έπιπλα και  
Λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο

Καθαρή λογιστική αξία την  
01/01/2017  312.507  721.101  7.854  31.793 1.073.255 

Προσθήκες  804  38.104  4.085  91.204  134.197 

Πωλήσεις - Μειώσεις  4.432  1.544 (34) (5.337)  606 

Αποσβέσεις (7.681) (59.914) (1.499)  - (69.094)

Μεταφορές  4.740  16.374  401 (21.629) (114)

Καθαρές Συναλλαγματικές Διαφορές (2.070) (1) (5)  - (2.076)

Καθαρή λογιστική αξία την  
31/12/2017  312.732  717.209  10.802  96.037 1.136.779 

Προσθήκες  1.705  31.133  940  64.945  98.723 

Πωλήσεις - Μειώσεις (1.055) (21.360) (4) (304) (22.723)

Αποσβέσεις (8.211) (60.667) (2.217)  - (71.095)

Μεταφορές  10.924  46.048  664 (60.456) (2.819)

Καθαρές Συναλλαγματικές Διαφορές  814  919 (10)  1.198  2.921 

Καθαρή λογιστική αξία την  
31/12/2018  316.909  713.282  10.175  101.421  1.141.786 
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ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Οικόπεδα & 

Κτίρια

Μεταφορικά 
μέσα & μηχ/κός 

εξοπλισμός

Έπιπλα και  
Λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο

Μικτή λογιστική αξία  13.354  473  2.199  -  16.027 

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή 
απομείωση αξίας (4.254) (393) (1.851)  - (6.498)

Καθαρή λογιστική αξία την  
01/01/2017  9.100  81  348  -  9.529 

Μικτή λογιστική αξία  303.381  1.199.591  36.170  15.869  1.555.012 

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή 
απομείωση αξίας (59.206) (666.679) (26.292)  - (752.178)

Καθαρή λογιστική αξία την  
31/12/2017  244.175  532.912  9.878  15.869  802.834 

Μικτή λογιστική αξία  306.289  1.222.949  37.337  29.618  1.596.193 

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή 
απομείωση αξίας (64.901) (706.200) (28.233)  - (799.334)

Καθαρή λογιστική αξία την  
31/12/2018  241.387  516.749  9.105  29.618  796.859 

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Οικόπεδα & 

Κτίρια

Μεταφορικά 
μέσα & μηχ/κός 

εξοπλισμός

Έπιπλα και 
 Λοιπός 

εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις 
υπό εκτέλεση Σύνολο

Καθαρή λογιστική αξία την  
01/01/2017  9.100  81  348 -  9.529 

Προσθήκες  536  14.277  3.697  13.282  31.791 

Πωλήσεις - Μειώσεις (1.667) (1.056) (32) (4.023) (6.777)

Αποσβέσεις (5.658) (43.569) (1.367)  - (50.594)

Μεταφορές  4.740  16.374  401 (21.629) (114)

Καθαρές Συναλλαγματικές Διαφορές  -  -  1  -  1 

Απορρόφηση θυγατρικής  237.125  546.805  6.829  28.239  818.998 

Καθαρή λογιστική αξία την  
31/12/2017  244.175  532.912  9.878  15.869  802.834 

Προσθήκες  380  18.994  538  26.430  46.342 

Πωλήσεις - Μειώσεις  -  -  - (150) (150)

Αποσβέσεις (5.802) (44.201) (1.968)  - (51.971)

Μεταφορές  2.529  9.035  661 (12.531) (306)

Καθαρές Συναλλαγματικές Διαφορές  105  10 (5)  -  109 

Καθαρή λογιστική αξία την  
31/12/2018  241.387  516.749  9.105  29.618  796.859 

Οι αποσβέσεις που επιβαρύνουν τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στις σημειώσεις 3.19 και 3.20
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3.3 Υπεραξία επιχείρησης 

3.3.1 Κίνηση υπεραξίας

Η υπεραξία η οποία προκύπτει κατά την ενοποίηση επιχειρήσεων που προέρχονται από εξαγορά, έχει καταμερισθεί στις ακόλουθες μο-
νάδες δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) ανά τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας για τις χρήσεις 2018 και 2017.

(Ποσά σε χιλιάδες €) Μεταλλουργία Κατασκευές
Παραγωγή 
Εμπορεία 
Ενέργειας

Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

(Σύνολο)

Σύνολο Ανά 
Δραστηριότητα

Μικτή λογιστική αξία  12.889  142.166  54.258  209.313  209.313 

Απομείωση αξίας  -  -  -  -  - 

Καθαρή λογιστική αξία την 01/01/2017  12.889  142.166  54.258 209.313  209.313 

Μικτή λογιστική αξία  12.889  142.166  54.258  209.313  209.313 

Απομείωση αξίας  -  -  -  -  - 

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2017  12.889  142.166  54.258 209.313  209.313 

Μικτή λογιστική αξία  12.889  142.166  54.258  209.313  209.313 

Απομείωση αξίας  -  -  -  -  - 

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2018  12.889  142.166  54.258 209.313  209.313 

(Ποσά σε χιλιάδες €) Μεταλλουργία Κατασκευές
Παραγωγή 
Εμπορεία 
Ενέργειας

Συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες 

(Σύνολο)

Σύνολο Ανά 
Δραστηριότητα

Καθαρή λογιστική αξία την 01/01/2017  12.889  142.166  54.258 209.313  209.313 

Προσθήκες  - -  -  -  - 

Πωλήσεις - Μειώσεις  - -  -  -  - 

Απομείωση  -  -  -  -  - 

Συναλλαγματικές διαφορές  -  -  -  -  - 

Απορρόφηση θυγατρικής  -  -  -  - -

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2017  12.889  142.166  54.258 209.313  209.313 

Προσθήκες  -  -  -  -  - 

Πωλήσεις - Μειώσεις  -  -  -  -  - 

Απομείωση  -  -  -  -  - 

Συναλλαγματικές διαφορές  -  -  -  -  - 

Απορρόφηση θυγατρικής  -  -  -  -  - 

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2018  12.889  142.166  54.258 209.313  209.313 

3.3.2 Έλεγχος απομείωσης υπεραξίας

Η υπεραξία που εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ανά μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών ανά λειτουργικό τομέα 
ως εξής:

(Ποσά σε χιλιάδες €)

Υπεραξία κατανεμημένη σε τομείς 31/12/2018 31/12/2017

Τομέας μεταλλουργίας και μεταλλείων  12.889  12.889 

Τομέας ολοκληρωμένων έργων και υποδομών  142.166  142.166 

Τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και εμπορίας φυσικού αερίου  54.258  54.258 

Σύνολο  209.313  209.313 
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(Ποσά σε χιλιάδες €)

Ανακτήσιμη αξία ανά λειτουργικό τομέα 31/12/2018 31/12/2017

Τομέας μεταλλουργίας και μεταλλείων  724.858  546.572 

Τομέας ολοκληρωμένων έργων και υποδομών  864.439  801.514 

Τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και εμπορίας φυσικού αερίου  881.631  567.783 

Σύνολο  2.470.929  1.915.869 

Για τον ετήσιο έλεγχο απομείωσης, η ανακτήσιμη αξία για κάθε λειτουργικού τομέα προσδιορίστηκε ως εξής:

Ο Όμιλος εξετάζει ετησίως την υπεραξία για τυχόν μείωση της αξίας 
της. Το ανακτήσιμο ποσό της υπεραξίας που σχετίζεται με τις επι-
μέρους ΜΔΤΡ έχει προσδιοριστεί με βάση την αξία λόγω χρήσης, 
η οποία υπολογίστηκε με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου των προ-
εξοφλημένων ταμειακών ροών. Στον προσδιορισμό της αξίας λόγω 
χρήσης, η Διοίκηση χρησιμοποιεί παραδοχές τις οποίες θεωρεί λο-
γικές και βασίζονται στον κοινό τόπο (consensus) των εκτιμήσεων 
που δίνουν διεθνείς οίκοι αξιολόγησης και αναλυτές καθώς και στην 
καλύτερη δυνατή πληροφόρηση που έχει στη διάθεσή της και ισχύει 
κατά την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων. Από 
το διενεργηθέντα έλεγχο απομείωσης, δεν προέκυψε ανάγκη αποα-
ναγνώρισης υπεραξίας.

3.3.3 Παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον 
προσδιορισμό της αξίας λόγω χρήσης 

Ο Όμιλος για τον προσδιορισμό της ανακτήσιμης αξίας κάθε ΜΔΤΡ, 
υπολογίζει την αξία λόγω χρήσης, μέσω της μεθόδου της παρούσας 
αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών. Οι βασικές 
παραδοχές που ο Όμιλος χρησιμοποιεί για τον προσδιορισμό των 
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών είναι οι εξής: 

• Παραδοχές τιμών αγοράς:

- Τιμή μετάλλων στο LME για τον τομέα της μεταλλουργίας και 
μεταλλείων.

- Ισοτιμία $/€ για όλους τους τομείς.
- Τιμές CO2 για τους τομείς μεταλλουργίας και μεταλλείων /πώ 

λησης ενέργειας και εμπορίας φυσικού αερίου.
- Τιμές αερίου και Brent για τους τομείς μεταλλουργίας και με-

ταλλείων /πώλησης ενέργειας και εμπορίας φυσικού αερίου.

• Λειτουργικές παραδοχές:

- τιμές βασικών Α’ Υλών και εξοπλισμού για τους τομείς μεταλ-
λουργίας και μεταλλείων /ολοκληρωμένων έργων και υποδο-
μών.

- τεχνικοί δείκτες απόδοσης (KPIs) για τις παραγωγικές εγκατα-
στάσεις των τομέων μεταλλουργίας και μεταλλείων /πώλησης 
ενέργειας και εμπορίας φυσικού αερίου.

- χρονισμός σταδίων εκτέλεσης έργων (project milestones) και 
αντίστοιχα ποσοστά ολοκλήρωσης αυτών για τον τομέα των 
ολοκληρωμένων έργων και υποδομών.

- κόστος και χρόνος μεγάλων συντηρήσεων για τους τομείς με-
ταλλουργίας και μεταλλείων /πώλησης ενέργειας και εμπορίας 
φυσικού αερίου.

- συντελεστής δυναμικότητας, συνολική ζήτηση και φόρτιση συ-
στήματος για τον τομέα πώλησης ενέργειας και εμπορίας φυ-
σικού αερίου.

• Κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων ανά λειτουργικό τομέα:

- Τα επιχειρηματικά σχέδια καταρτίζονται βάσει μίας μέγιστης 
περιόδου 5ετίας. Οι ταμειακές ροές πέραν της 5ετίας εξάγο-

νται συμπερασματικά χρησιμοποιώντας εκτι-
μήσεις των ποσοστών ανάπτυξης που αναφέ-
ρονται παρακάτω.

- Τα επιχειρηματικά σχέδια βασίζονται σε πρό-
σφατα καταρτισμένους προϋπολογισμούς 
και εκτιμήσεις.

- Επί των επιχειρηματικών σχεδίων χρησιμο-
ποιούνται προϋπολογιστικά περιθώρια λει-
τουργικού κέρδους και EBITDA, καθώς και 
μελλοντικές εκτιμήσεις με τη χρήση εύλογων 
παραδοχών.

- Αναφορικά με έργα του τομέα ηλεκτρικής 
ενέργειας και εμπορίας φυσικού αερίου, τα 
σχέδια αυτά εκτείνονται για περίοδο ίση με 
αυτή της διάρκειας της σχετικής άδειας.

- Αναφορικά με τα έργα στον τομέα των ολο-
κληρωμένων έργων και υποδομών, τα σχέδια 
αυτά εκτείνονται για περίοδο 9-10 ετών. Οι 
λόγοι σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των 
θερμικών έργων EPC, που (μαζί με τις με-
ταλλικές κατασκευές) αποτελούν την βασική 
δραστηριότητα του επιχειρησιακού τομέα. 
Πιο συγκεκριμένα, τα μελλοντικά έργα τοπο-
θετούνται κυρίως σε χώρες της Αφρικής, σε 
περιφερειακές χώρες της Πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης και σε χώρες της Μέσης Ανατολής. 
Η Διοίκηση εκτιμά ότι, η αγορά των έργων 
EPC στις χώρες αυτές αλλάζει, ενισχύοντας 
το ενδιαφέρον για έργα στα οποία ο κατα-
σκευαστής αναλαμβάνει ένα ρόλο Partner 
συμμετέχοντας στη χρηματοδότηση της κα-
τασκευής και ανακτώντας τη παρεχόμενη 
ρευστότητα μέσω των μελλοντικών λειτουρ-
γικών ροών του έργου. Ως συνολικός κύκλος 
ολοκλήρωσης και αποπληρωμής των έργων 
έχουν ορισθεί τα 9-10 έτη.

- Τέλος, αναφορικά με έργα που εκτελούνται 
υπό την μορφή BOT (build operate transfer) 
οι προβλέψεις στηρίζονται στο χαρτοφυλάκιο 
των έργων που είναι υπό εξέταση και έχουν 
περάσει ήδη ή αναμένεται να περάσουν από 
την Επιτροπή αξιολόγησης επενδύσεων του 
Ομίλου  (Capital Allocation Committee). 

Οι υπολογισμοί για τον προσδιορισμό της ανακτήσι-
μης αξίας των λειτουργικών τομέων βασίστηκαν σε 
επιχειρηματικά σχέδια εγκεκριμένα από τη Διοίκη-
ση, τα οποία έχουν συμπεριλάβει τις απαραίτητες 
αναθεωρήσεις για την αποτύπωση της τρέχουσας 
οικονομικής συγκυρίας και αντανακλούν προηγού-
μενη εμπειρία, προβλέψεις κλαδικών μελετών και 
λοιπές διαθέσιμες πληροφορίες από εξωτερικές 
πηγές.
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• Μέσο σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου (WACC):

Η μέθοδος του WACC αντανακλά το προεξοφλητικό επιτόκιο των μελλοντικών 
ταμειακών ροών κάθε λειτουργικού τομέα, σύμφωνα με το οποίο σταθμίζεται το 
κόστος των ιδίων κεφαλαίων και το κόστος του μακροπρόθεσμου δανεισμού, 
προκειμένου να υπολογιστεί το κόστος των συνολικών κεφαλαίων. 

Δεδομένου του προσδιορισμού όλων των ταμειακών ροών των επιχειρηματι-
κών σχεδίων στο νόμισμα του ευρώ, ως απόδοση μηδενικού κινδύνου (risk-free 
return), χρησιμοποιήθηκε η απόδοση του δεκαετούς Γερμανικού Ομολόγου. Για 
τον υπολογισμό του risk premium λήφθηκαν υπόψη εκτιμήσεις από ανεξάρτητες 
πηγές. Οι δείκτες ευαισθησίας beta αξιολογούνται ετήσια με βάση δημοσιευ-
μένα δεδομένα της αγοράς. Το WACC της Εταιρείας εκτιμήθηκε σε ποσοστό 
8,83%.
 
Εκτός των ανωτέρω εκτιμήσεων σχετικά με τον προσδιορισμό της αξίας λόγω 
χρήσης των ΜΔΤΡ, δεν έχουν υποπέσει στην αντίληψη της Διοίκησης, μεταβο-

λές στις συνθήκες που ενδεχομένως να επηρέαζαν 
τις λοιπές παραδοχές της. 
 
Ο Όμιλος ανέλυσε την ευαισθησία των ανακτήσι-
μων ποσών ανά λειτουργικό τομέα σε σχέση με μία 
μεταβολή 0,5% στην βασική παραδοχή του προε-
ξοφλητικού επιτοκίου. Από τις σχετικές αναλύσεις 
δεν προκύπτει ότι μπορεί να ανακύψει ποσό απο-
μείωσης.

3.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που πα-
ρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύ-
ονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

(Ποσά σε χιλιάδες €) Λογισμικά
Αποκατάσταση 

Εδαφικών Εκτάσεων 
Μεταλλευμάτων

Άδειες Ενεργειακών 
Σταθμών

Δικαιώματα & Λοιπά 
Άυλα Σύνολο

Μικτή λογιστική αξία  10.471  63.138  235.427  41.841  350.878 

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση αξίας (9.451) (48.326) (25.547) (24.521) (107.844)

Καθαρή λογιστική αξία την  
01/01/2017  1.021  14.813  209.880  17.321 243.034 

Μικτή λογιστική αξία  10.691  66.485  229.036  49.386  355.598 

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση αξίας (9.752) (50.205) (30.325) (29.800) (120.082)

Καθαρή λογιστική αξία την  
31/12/2017  939  16.280  198.711  19.586 235.517 

Μικτή λογιστική αξία  11.128  70.120  231.172  53.361  365.781 

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση αξίας (10.100) (51.810) (36.349) (32.245) (130.503)

Καθαρή λογιστική αξία την  
31/12/2018  1.028  18.310  194.823  21.116 235.277 

(Ποσά σε χιλιάδες €) Λογισμικά
Αποκατάσταση 

Εδαφικών Εκτάσεων 
Μεταλλευμάτων

Άδειες Ενεργειακών 
Σταθμών

Δικαιώματα & Λοιπά 
Άυλα Σύνολο

Καθαρή λογιστική αξία την  
01/01/2017  1.021  14.813  209.880  17.321 243.034 

Προσθήκες  180  3.347  63  3.384  6.974 

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών  - - (2.858)  - (2.858)

Πωλήσεις - Μειώσεις  11  - (5.032)  - (5.021)

Αποσβέσεις (272) (1.879) (3.347) (1.226) (6.725)

Μεταφορές -  -  5  109  114 

Καθαρές συναλλαγματικές Διαφορές  -  -  - (2) (2)

Καθαρή λογιστική αξία την  
31/12/2017  939  16.280  198.711  19.586 235.517 

Προσθήκες  133  3.635  110  4.125  8.003 

Πωλήσεις - Μειώσεις  -  - (2.558) (638) (3.196)

Πωλήση θυγατρικής  -  -  -  -  - 

Αποσβέσεις (350) (1.605) (3.465) (2.446) (7.866)

Μεταφορές  306  -  2.026  488  2.819 

Καθαρές συναλλαγματικές Διαφορές  -  -  -  1  1 

Καθαρή λογιστική αξία την  
31/12/2018  1.028  18.310  194.823  21.116 235.277 
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ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) Λογισμικά
Αποκατάσταση 

Εδαφικών Εκτάσεων 
Μεταλλευμάτων

Άδειες Ενεργειακών 
Σταθμών

Δικαιώματα & Λοιπά 
Άυλα Σύνολο

Μικτή λογιστική αξία  1.256  -  -  -  1.256 

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή 
απομείωση αξίας (1.097)  -  - - (1.097)

Καθαρή λογιστική αξία την  
01/01/2017  159  -  -  -  159 

Μικτή λογιστική αξία  10.208  -  101.746  15.665  127.619 

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή 
απομείωση αξίας (9.343)  - (22.572) (6.587) (38.502)

Καθαρή λογιστική αξία την  
31/12/2017  865  -  79.174  9.078  89.117 

Μικτή λογιστική αξία  10.521  -  101.746  19.496  131.763 

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή 
απομείωση αξίας (9.652)  - (25.916) (8.678) (44.245)

Καθαρή λογιστική αξία την  
31/12/2018  870  -  75.830  10.818  87.518 

(Ποσά σε χιλιάδες €) Λογισμικά
Αποκατάσταση 

Εδαφικών Εκτάσεων 
Μεταλλευμάτων

Άδειες Ενεργειακών 
Σταθμών

Δικαιώματα & Λοιπά 
Άυλα Σύνολο

Καθαρή λογιστική αξία την  
01/01/2017  159  -  -  -  159 

Προσθήκες  138  -  -  2.485  2.623 

Πωλήσεις - Μειώσεις  11  -  -  -  11 

Αποσβέσεις (242)  - (3.258) (893) (4.394)

Μεταφορές  -  -  5  109  114 

Απορρόφηση θυγατρικής  800  -  82.428  7.377  90.605 

Καθαρή λογιστική αξία την  
31/12/2017  865  -  79.174  9.078  89.117 

Προσθήκες  8  -  -  3.831  3.839 

Αποσβέσεις (309)  - (3.344) (2.090) (5.743)

Μεταφορές  306  -  -  -  306 

Καθαρή λογιστική αξία την  
31/12/2018  870  -  75.830  10.818  87.518 

Οι αποσβέσεις που επιβαρύνουν τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στις σημειώσεις 3.19 και 3.20. 

3.5 Επενδύσεις σε θυγατρικές

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017

Υπόλοιπο έναρξης  238.935  638.057 

Προσθήκες  480  1.549 

Απορρόφηση θυγατρικής  - (400.671)

Σύνολο  239.415  238.935 
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Στον κάτωθι πίνακα παρατίθενται αναλυτικά οι επενδύσεις της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε ανά θυγατρική κατά την 31/12/2018:

(ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΟΜΕΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 6.797 6.797

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 206.422 205.942

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ 17.509 17.509

ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (πρώην ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.) 165 165

PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (πρώην ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.) 165 165

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  Β.Ε.Α.Ε. (πρώην ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 60 60

Μ & Μ ΑΕ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 1.000 1.000

MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. 2.000 2.000

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 145 145

MYTILINEOS FINANCE S.A. 405 405

SOMETRA S.A. 4.747 4.747

ΣΥΝΟΛΟ 239.415 238.934 

3.5.1 Σημαντικές μη ελέγχουσες συμμετοχές

Στον παρακάτω πίνακα αναλύονται οι μη ελέγχουσες συμμετοχές σε θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου.  
Ποσά σε χιλιάδες ευρώ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ
% Μη ελέγχουσων 

συμμετοχών
Αποτέλεσμα που αναλογεί σε 
μη ελέγχουσες συμμετοχές Μη ελέγχουσες συμμετοχές

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

METKA-EGN Ltd Κύπρου 49,9% 49,9% (1.838)  824  252  1.148 

METKA-EGN Ltd Αγγλίας 49,9% 49,9% (28)  1.949  3.744  3.803 

METKA-EGN USA LLC 49,9% 49,9% (663) (1.150) (1.254) (548)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. 35% 35%  442  1.325  39.978  39.540 

Μ&Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 50% 50% (74)  203  1.173  1.247 

METKA EGN KZ LLP 49,9% 49,9%  971 (19)  1.028  6 
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Οι συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου πριν από τις ενδοομιλικές απαλοιφές:

METKA-EGN Ltd Κύπρου METKA-EGN Ltd Αγγλίας METKA-EGN USA LLC

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία 
Ενεργητικού  774  316  1.411  68  3  101 

Κυκλοφοριακά Στοιχεία 
Ενεργητικού  22.118  27.712  12.969  30.955  559  2.650 

Στοιχεία Ενεργητικού  22.892  28.027  14.380  31.023  562  2.750 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  103  -  73  -  -  252 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  22.283  25.727  6.804  23.402  3.075  3.596 

Σύνολο υποχρεώσεων  22.386  25.727  6.877  23.402  3.075  3.848 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους 
μετόχους της Μητρικής  254  1.153  3.759  3.818 (1.259) (550)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  252  1.148  3.744  3.803 (1.254) (548)

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Πωλήσεις  29.514  34.000  28.623  52.140  3.584  4.794 

Κέρδη που αναλογούν στους 
μετόχους της μητρικής (1.845)  828 (29)  1.956 (666) (1.154)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (1.838)  824 (28)  1.949 (663) (1.150)

Κέρδη περιόδου μετά από 
φόρους (3.683)  1.652 (57)  3.905 (1.329) (2.304)

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης 
μετά φόρων  1.888 (35) (61) (183) (94) (14)

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους 
μετόχους της Μητρικής (900)  810 (59)  1.865 (713) (1.161)

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (896)  807 (59)  1.858 (710) (1.157)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
χρήσης (1.795)  1.617 (118)  3.722 (1.423) (2.318)

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Καθαρές ταμειακές ροές από 
λειτουργικές δρ/τες (4.302)  4.019 (10.560)  2.205 (62)  737 

Καθαρές Ταμ. ροές από 
επενδυτικές δρ/τες  71 (5.983) (29)  468  - (3)

Καθαρές Ταμ. ροές από 
χρηματοδοτικές δρ/τες  -  6.000  -  6.032  9 (547)

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση 
στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα

(4.231)  4.036 (10.589)  8.705 (53)  187 
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METKA EGN KZ LLP ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER M & M

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού  69  59  251.461  266.417  218  213 

Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού  3.619  776  38.315  23.901  5.260  13.937 

Στοιχεία Ενεργητικού  3.689  835  289.776  290.317  5.477  14.151 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  -  -  130.960  144.828  42  41 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  1.629  823  44.594  32.517  3.090  11.616 

Σύνολο υποχρεώσεων  1.629  823  175.554  177.345  3.132  11.657 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 
της Μητρικής  1.032  6  74.245  73.432  1.173  1.247 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  1.028  6  39.978  39.540  1.173  1.247 

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Πωλήσεις  2.864  904  146.236  123.096  28.151  29.208 

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της 
μητρικής  974 (19)  821  2.461 (74) 203

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  971 (19)  442  1.325 (74) 203

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους  1.945 (38)  1.263  3.786 (148)  405 

Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων  103  39 (12)  1.308  - (3)

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 
της Μητρικής  1.026  1  813  3.311 (74)  201 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  1.022  1  438  1.783 (74)  201 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης  2.048  1  1.251  5.094 (148)  402 

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δρ/
τες  275 (349)  19.112  7.915 (2.277)  2.409 

Καθαρές Ταμ. ροές από επενδυτικές δρ/τες (8) (59) (2.056) (5.832)  1  1 

Καθαρές Ταμ. ροές από χρηματοδοτικές δρ/τες  -  450 (6.005) (3.502)  -  - 

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα  267  42  11.051 (1.419) (2.276)  2.410 
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3.6 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Υπόλοιπο έναρξης  23.372  23.242  17.212  - 

Μερίδιο κέρδους/ ζημιάς (μετά 
φορολογίας και δικαιωμάτων 
μειοψηφίας)

 401  130  -  - 

Προσθήκες  -  500  - (1.001)

Απορρόφηση θυγατρικής  - (500)  -  18.213 

Επενδύσεις σε συγγενείς 
επιχειρήσεις  23.773  23.372  17.212  17.212 

Ο Όμιλος έχει συμμετοχές σε συνδεδεμένες εταιρείες, οι οποίες λόγω ουσιώδους επιρροής ταξινομούνται ως συγγενείς και 
ενοποιούνται με βάση τη μέθοδο της καθαρής θέσης στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις (το αντικείμενο δραστηριό-
τητας και τα κατεχόμενα ποσοστά συμμετοχής του Ομίλου στις εν λόγω επενδύσεις, παρουσιάζονται αναλυτικά στην σημείωση 
3.6.1 των οικονομικών καταστάσεων). Καμία από τις εν λόγω συγγενείς δεν είναι εισηγμένη σε κάποιο Χρηματιστήριο Αξιών και 
κατά συνέπεια δεν υπάρχουν σχετικές χρηματιστηριακές αξίες.

3.6.1 Συμμετοχές σε συγγενείς εταιρείες 

Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν με τη μέθοδο της καθαρής θέσης τις εξής εταιρείες: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε. με ποσοστό 40% (31.12.2017: 40%), ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. με ποσοστό 
35,0% (31.12.2017: 35,0%), ΙΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Α.Π.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ (περιλαμβάνει και τη συγγενή εται-
ρεία BUSINESS ENERGY ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΡΟΙΖΙΝΙΑΣ Α.Ε. ) με ποσοστό 49% (31.12.2017: 49%)), IPS με ποσοστό 10% 
(31.12.2017: 10%). Ο Όμιλος βασιζόμενος στην επουσιώδη συνεισφορά των παραπάνω συγγενών εταιρειών στα κέρδη προ φό-
ρων γνωστοποιεί στην παρακάτω συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων συγκεντρωτικά το ποσοστό του για αυτές τις εταιρείες:

(Ποσά σε χιλιάδες €)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ % Συμμετοχής Πωλήσεις Κέρδη / (Ζημίες) 
Περιόδου

Αναλογία σε 
κέρδη/(ζημιές) 

περιόδου

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ 
Α.Ε. 40%  1.775  808  323 

ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 35%  854  323  113 

ΙΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Α.Π.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 49%  2.313  341  167 

INTERNATIONAL POWER SUPPLY AD 10%  1.129 (2.025) (202)

 6.071 (552)  401 
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3.7 Αναβαλλόμενος φόρος

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές φορολογικές διαφορές 
έχουν ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

1/1/2018 31/12/2018

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Υπόλοιπο 
Έναρξης

Αναγνωρισμένο 
Στην Κατάσταση 

Λογαριασμού 
Αποτελεσμάτων

Αναγνωρισμένο 
Στα Ίδια 

Κεφάλαια Μέσω 
Κατάστασης 
Συνολικού 

Εισοδήματος

Αναβαλλόμενος 
Φόρος Από 

Πώληση 
Θυγατρικής

Υπόλοιπο 
Λήξης

Αναβαλλόμενες 
Φορολογικές 
Απαιτήσεις

Αναβαλλόμενες 
Φορολογικές 
Υποχρεώσεις

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία (31.246)  4.776  -  - (26.470) - (26.470)

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (51.991)  4.430  4  - (47.554) - (47.554)

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 
Ενεργητικού (3) -  - - (3)  - (3)

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις (5.771)  136  -  - (5.635) - (5.635)

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις (12.050)  -  -  - (12.050)  - (12.050)

Κυκλοφοριακά Στοιχεία (101.061)  9.342  4  - (91.712)  - (91.712)

Αποθέματα (29)  - -  - (29)  - (29)

Κατασκευαστικά Συμβόλαια  40.437  632  -  -  41.069  41.069 -

Απαιτήσεις (2.213)  2.445  - -  232  232 -

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη 
αξία  63 (9)  -  -  54  54 -

Αποθέματα  38.258  3.068  -  -  41.326  41.355 (29)

Αποφορολόγηση Αποθεματικών (58.760)  3.051  -  - (55.709)  - (55.709)

Αναλογιστικά Κέρδη/(Ζημιές)  27  2  -  -  29  29 -

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (58.733)  3.053  -  - (55.680)  29 (55.709)

Παροχές σε Εργαζομένους  3.169 (789) (1)  -  2.378  2.378  - 

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων  69  -  -  -  69  69  - 

Μακροπρόθεσμoς Δανεισμός (807) (890) -  - (1.696)  - (1.696)

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (10.862)  148  -  - (10.714)  - (10.714)

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (8.431) (1.531) (1)  - (9.963)  2.447 (12.410)

Προβλέψεις (4.392) (74) (2)  - (4.468) - (4.468)

Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις  7.220  -  -  -  7.220  7.220  - 

Παροχές Σε Εργαζομένους  348 (110)  2  -  239  239  - 

Υποχρεώσεις Από Παράγωγα Χρημ/κα 
Προϊόντα  13.768 (53) (20.368)  - (6.654)  - (6.654)

Υποχρεώσεις Από Χρηματοοικονομικές 
Μισθώσεις (57)  -  -  - (57)  - (57)

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (13.018)  2.006  -  - (11.012)  - (11.012)

Λοιποί Ενδεχόμενοι Αναβαλλόμενοι Φόροι  11.877  -  -  -  11.877  11.877 -

Σύνολο  15.746  1.769 (20.368)  - (2.855)  19.336 (22.191)

Συμψηφισμός -  -  - - -  30.062 (30.062)

 

Αναβαλλόμενη φορολογία από 
φορολογικές ζημιές  57.303 (7.505) - -  49.798  49.798  - 

Aναβαλλόμενες Φορολογικές 
(Υποχρεώσεις)/Απαιτήσεις (56.918)  8.196 (20.365)  0 (69.086)  143.027 (212.113)



Ε
τή

σ
ιε

ς 
Ο

ικ
ον

ομ
ικ

ές
 Κ

α
τα

σ
τά

σ
ει

ς

139

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

1/1/2017 31/12/2017

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Υπόλοιπο 
Έναρξης

Αναγνωρισμένο 
Στην 

Κατάσταση 
Λογαριασμού 

Αποτελεσμάτων

Αναγνωρισμένο 
Στα Ίδια 

Κεφάλαια Μέσω 
Κατάστασης 
Συνολικού 

Εισοδήματος

Αναβαλλόμενος 
Φόρος Από 

Πώληση 
Θυγατρικής

Υπόλοιπο 
Λήξης

Αναβαλλόμενες 
Φορολογικές 
Απαιτήσεις

Αναβαλλόμενες 
Φορολογικές 
Υποχρεώσεις

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία (24.975) (6.271)  -  - (31.246)  - (31.246)

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (45.118) (6.873)  -  - (51.991)  - (51.991)

Λοιπά Χρηματοοικονομικά 
Στοιχεία Ενεργητικού (3) -  -  - (3)  - (3)

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις (14.852)  9.081  - - (5.771)  - (5.771)

Επενδύσεις σε θυγατρικές 
επιχειρήσεις (36.563) (3.225)  27.738  - (12.050)  - (12.050)

Κυκλοφοριακά Στοιχεία (121.511) (7.288)  27.738  - (101.061)  - (101.061)

Αποθέματα (29)  -  -  - (29)  - (29)

Κατασκευαστικά Συμβόλαια  35.770  4.667  -  -  40.437  40.437 -

Απαιτήσεις  6.045  542 (8.800)  - (2.213)  - (2.213)

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
στην εύλογη αξία  62  1  - -  63  63  - 

Αποθέματα  41.848  5.210 (8.800)  -  38.258  40.500 (2.242)

Αποφορολόγηση Αποθεματικών (58.760)  -  - - (58.760)  - (58.760)

Αναλογιστικά Κέρδη/(Ζημιές)  25  1  1  -  27  27  - 

Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις (58.735)  1  1 - (58.733)  27 (58.760)

Παροχές σε Εργαζομένους  3.832 (689)  26  -  3.169  3.169  - 

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων  69  -  -  -  69  69  - 

Μακροπρόθεσμoς Δανεισμός (1.517)  1.256 (545)  - (806)  - (806)

Λοιπές Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις (7.181) (3.681)  -  - (10.862)  - (10.862)

Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις (4.797) (3.114) (519)  - (8.430)  3.238 (11.668)

Προβλέψεις (3.331) (1.050) (11)  - (4.392)  - (4.392)

Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις  7.220  -  -  -  7.220  7.220  - 

Παροχές Σε Εργαζομένους (66)  414  -  -  348  348  - 

Υποχρεώσεις Από Παράγωγα 
Χρημ/κα Προϊόντα  2.141  -  11.627  -  13.768  13.768  - 

Υποχρεώσεις Από 
Χρηματοοικονομικές Μισθώσεις (57)  -  -  - (57)  - (57)

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις  925 (13.941) (2)  - (13.018)  - (13.018)

Λοιποί Ενδεχόμενοι 
Αναβαλλόμενοι Φόροι  12.868 (1.010)  19  -  11.877  11.877  - 

Σύνολο  19.700 (15.587)  11.633  -  15.746  33.213 (17.467)

Συμψηφισμός  -  -  -  -  - (10.103)  10.103 

Αναβαλλόμενη φορολογία από 
φορολογικές ζημιές  34.367  22.937  -  -  57.304  57.304  - 

Aναβαλλόμενες Φορολογικές 
(Υποχρεώσεις)/Απαιτήσεις (89.128)  2.159  30.053  - (56.916)  124.179 (181.095)
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ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

1/1/2018 31/12/2018

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Υπόλοιπο 
Έναρξης

Αναγνωρισμένο 
Στην 

Κατάσταση 
Λογαριασμού 

Αποτελεσμάτων

Αναγνωρισμένο 
Στα Ίδια 

Κεφάλαια Μέσω 
Κατάστασης 
Συνολικού 

Εισοδήματος

Αναβαλλόμενος 
Φόρος Από 

Απορρόφηση 
Θυγατρικής

Υπόλοιπο 
Λήξης

Αναβαλλόμενες 
Φορολογικές 
Απαιτήσεις

Αναβαλλόμενες 
Φορολογικές 
Υποχρεώσεις

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία (29.344)  4.224  -  - (25.120)  602 (25.721)

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (60.931)  8.055  -  - (52.876)  108 (52.984)

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις  -  136 -  -  136  136 -

Κυκλοφοριακά Στοιχεία (90.275)  12.415  -  - (77.860)  846 (78.705)

Αποθέματα  - -  -  -  -  -  - 

Κατασκευαστικά Συμβόλαια  35.446  1.559  -  -  37.005  37.005  - 

Απαιτήσεις (3.987)  1.049  -  - (2.938)  340 (3.278)

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη 
αξία  67 (9)  -  -  57  57  - 

Αποθέματα  31.526  2.599  -  -  34.124  37.402 (3.278)

Αποφορολόγηση Αποθεματικών (62.156)  3.051  -  - (59.105)  - (59.104)

Αναλογιστικά Κέρδη/(Ζημιές)  16  -  -  -  16  16  - 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (62.140)  3.051  - - (59.089)  16 (59.104)

Παροχές σε Εργαζομένους  3.516 (728) -  -  2.788  2.788  - 

Μακροπρόθεσμoς Δανεισμός  32 (12)  -  -  20  349 (329)

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις (2.768)  223  -  - (2.546) (27) (2.519)

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  780 (517)  -  -  262  3.110 (2.848)

Προβλέψεις  970 (77)  -  -  893  1.018 (126)

Παροχές Σε Εργαζομένους  785 (117)  2  -  669  669  - 

Υποχρεώσεις Από Παράγωγα Χρημ/κα 
Προϊόντα  13.637  - (20.368)  - (6.731)  - (6.731)

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (12.343)  1.790  -  - (10.553)  10.319 (20.871)

Σύνολο  3.048  1.596 (20.366)  - (15.722)  12.007 (27.729)

Αναβαλλόμενη φορολογία από 
φορολογικές ζημιές  38.633 (7.344)  -  -  31.289  31.289  - 

Aναβαλλόμενες Φορολογικές 
(Υποχρεώσεις)/Απαιτήσεις (78.428)  11.800 (20.366)  - (86.995)  84.670 (171.664)
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ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

1/1/2017 31/12/2017

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Υπόλοιπο 
Έναρξης

Αναγνωρισμένο 
Στην Κατάσταση 

Λογαριασμού 
Αποτελεσμάτων

Αναγνωρισμένο 
Στα Ίδια 

Κεφάλαια Μέσω 
Κατάστασης 
Συνολικού 

Εισοδήματος

Αναβαλλόμενος 
Φόρος Από 

Απορρόφηση 
Θυγατρικής

Υπόλοιπο 
Λήξης

Αναβαλλόμενες 
Φορολογικές 
Απαιτήσεις

Αναβαλλόμενες 
Φορολογικές 
Υποχρεώσεις

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία  626 (5.988)  - (23.982) (29.344)  635 (29.978)

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις (1.228) (1.394)  - (58.309) (60.931)  29 (60.960)

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις  -  9.202  - (9.202)  -  -  - 

Επενδύσεις σε θυγατρικές 
επιχειρήσεις (27.738) (3.225)  27.738  3.225 -  -  - 

Κυκλοφοριακά Στοιχεία (28.340) (1.405)  27.738 (88.268) (90.275)  664 (90.938)

Κατασκευαστικά Συμβόλαια  -  4.117  -  31.329  35.446  -  35.446 

Απαιτήσεις  8.800  540 (8.800) (4.527) (3.987)  - (3.987)

Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
στην εύλογη αξία  66  1  -  -  67  67  - 

Αποθέματα  8.866  4.658 (8.800)  26.802  31.526  67  31.459 

Αποφορολόγηση Αποθεματικών  - -  - (62.156) (62.156)  - (62.156)

Αναλογιστικά Κέρδη/(Ζημιές)  16  -  -  -  16  16  - 

Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις  16  -  - (62.156) (62.140)  16 (62.156)

Παροχές σε Εργαζομένους  - (700)  26  4.190  3.516  3.516  - 

Μακροπρόθεσμoς Δανεισμός (16)  865  - (816)  33  36 (4)

Λοιπές Μακροπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις  - (3.632)  -  864 (2.768)  31 (2.799)

Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις (16) (3.467)  26  4.238  781  3.583 (2.803)

Προβλέψεις  1.903 (1.051) (10)  128  970  1.113 (143)

Παροχές Σε Εργαζομένους  190  414  -  181  785  785  - 

Υποχρεώσεις Από Παράγωγα 
Χρημ/κα Προϊόντα  -  -  11.689  1.947  13.636  13.637  - 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις  - (13.926)  -  1.583 (12.343)  3.600 (15.942)

Λοιποί Ενδεχόμενοι 
Αναβαλλόμενοι Φόροι  - (12) -  12  - -  - 

Σύνολο  2.093 (14.576)  11.679  3.851  3.048  19.135 (16.085)

Αναβαλλόμενη φορολογία 
από φορολογικές ζημιές  -  30.881  -  7.752  38.633  38.633  - 

Aναβαλλόμενες Φορολογικές 
(Υποχρεώσεις)/Απαιτήσεις (17.381)  16.091  30.643 (107.781) (78.427)  62.098 (140.523)
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3.8 Αποθέματα

Τα αποθέματα που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

Η αύξηση των αποθεμάτων οφείλεται κυρίως στην αγορά ψημένων ανόδων λόγω ανακατασκευής του φούρνου καθώς και επιπρόσθετος 
βωξίτης ο οποίος θα αναλωθεί το 2019.

3.9 Λοιπές απαιτήσεις

Στην κατηγορία «Χρεώστες Διάφοροι» για την χρήση 2018 περιλαμβάνονται κυρίως ποσά για δεσμευμένες καταθέσεις ύψους € 37 εκ. 
ως εγγύηση για έκδοση εγγυητικών επιστολών, ποσό € 8,5 εκ απαιτήσεις από ΛΑΓΗΕ καθώς απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη 
(σημείωση 3.36). Επίσης, στα προπληρωθέντα έξοδα έργων, περιλαμβάνονται κόστη ποσού € 500 χιλ. που πραγματοποιήθηκαν για τη 
σύναψη σύμβασης κατασκευής του έργου “Εμπορευματικού Κέντρου Θριασίου”.

Στις λοιπές απαιτήσεις δεν περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες απαιτήσεις.

Η κίνηση της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων σχετικά με τις Λοιπές Απαιτήσεις αναλύεται κατωτέρω:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Α' ύλες  64.334  60.691  61.161  59.122 

Ημιτελή προϊόντα  2.358  844  2.040  522 

Τελικά προϊόντα  28.355  18.060  28.355  18.059 

Παραγωγή σε εξέλιξη  42.760  32.552  42.665  32.228 

Εμπορεύματα  528  5.064  -  - 

Λοιπά  48.475  44.110  37.694  32.455 

Σύνολο  186.809  161.322  171.915  142.387 

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, καθυστερημένα και 
κατεστραμμένα αποθέματα (2.432) (2.432) (2.303) (2.303)

Αποθέματα - Συνολική αξία  184.377  158.890  169.612  140.084 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Χρεώστες Διάφοροι  149.323  199.361  76.804  106.690 

Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο  41.193  31.149  10.438  15.191 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη  -  -  192.177  168.891 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα - Πρoπληρωθέντα έξοδα  69.191  43.007  68.989  38.551 

Προπληρωθέντα έξοδα έργων  875  6  837  5 

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες (1.388) (899) (1.388) (899)

Σύνολο  259.193  272.625  347.857  328.430 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - 
Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) Λοιπές Απαιτήσεις Λοιπές Απαιτήσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 σύμφωνα με το ΔΛΠ 39  899  899 

Προσαρμογή σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9  489  489 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9  1.388  1.388 

Επανεκτίμηση της ζημιάς -  - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018  1.388  1.388 
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3.10 Xρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού

Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, δικαιώματα, υπεραναλήψεις σε 
τράπεζες, βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά προϊόντα υψηλής ρευστότητας διαπραγματεύσιμα στην χρηματαγορά, εμπο-
ρικούς χρεώστες και πιστωτές, δάνεια από και προς τις θυγατρικές, τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, κοινοπραξίες, επενδύσεις 
σε μετοχές, μερίσματα πληρωτέα και υποχρεώσεις από μισθώσεις.

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία των οικο-
νομικών καταστάσεων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν και ως εξής:

Μία περιγραφή των κινδύνων των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού του Ομίλου δίνεται στην 
γνωστοποίηση 3.31.

3.10.1 Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

(Ποσά σε χιλιάδες €)

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού  159  163  37  37 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις  105.019  134.603  58.558  52.074 

Σύνολο  105.177  134.766  58.595  52.111 

Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία  31.605  15.168  29.453  15.168 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων  63  814  63  814 

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις  1.058.501  1.018.481  720.291  754.584 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  208.090  160.940  139.656  88.995 

Σύνολο  1.298.260  1.195.402  889.464  859.561 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις  534.028  598.755  369.323  397.589 

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία  2.787  4.227  2.787  4.227 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  129.666  82.273  97.100  63.901 

Σύνολο  666.480  685.255  469.209  465.717 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις  28.912  95.998  267  75.492 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
επόμενη χρήση  35.551  34.327  17.332  22.202 

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία  3.222  58.530  2.826  57.964 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  751.249  657.663  560.535  511.410 

Σύνολο  818.934  846.518  580.961  667.068 

Πρόκειται για τοποθετήσεις υψηλής ρευστότητας, σε μετοχές, τραπεζικά ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια με μακροπρόθεσμο 
επενδυτικό ορίζοντα που διαπραγματεύονται σε ενεργή αγορά.

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Υπόλοιπο έναρξης  163  169  37  37 

Αποτίμηση σε εύλογη αξία (10)  9 -  - 

Συναλλαγματικές Διαφορές  6 (15)  -  - 

Υπόλοιπο τέλους  159  163  37  37 
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3.10.2 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

3.10.3 Παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία

Οι πραγματικές αξίες παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων βασίζονται σε παρατηρήσιμα στοιχεία της αγοράς. Για όλα τα συμ-
βόλαια ανταλλαγών, οι πραγματικές αξίες επιβεβαιώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία ο Όμιλος έχει συνάψει τις σχετικές 
συμβάσεις.

Ο Όμιλος διαχειρίζεται την έκθεσή του σε συναλλαγματικό ρίσκο κάνοντας χρήση προθεσμιακών συμβάσεων και δικαιωμάτων προαίρε-
σης συναλλάγματος «κλειδώνοντας» ισοτιμίες οι οποίες εξασφαλίζουν επάρκεια ρευστότητας και περιθωρίων κέρδους.

Ακολούθως, ο Όμιλος διαχειρίζεται την έκθεσή του σε ρίσκο εμπορευμάτων (commodity risk) κάνοντας χρήση προθεσμιακών συμβολαί-
ων, μέσω των οποίων αντισταθμίζει τη μεταβολή στην εύλογη αξία των εμπορευμάτων, καθώς και συμβολαίων ανταλλαγής (commodity 
swaps), μέσω των οποίων αντισταθμίζει τον κίνδυνο μεταβολής των ταμειακών ροών.

3.10.4 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Η μείωση των μακροπρόθεσμων απαιτήσεων από πελάτες οφείλεται κυρίως σε μεταφορά αυτών στους πελάτες και λοιπές εμπορικές 
απαιτήσεις.

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις για τον Όμιλο αφορούν προκαταβολές σε προμηθευτές της μητρικής και επιπλέον απαιτήσεις της 
θυγατρικής POWER PROJECTS από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές της Τουρκίας. 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Υπόλοιπο έναρξης  814  959  814  69 

Προσθήκες  564  -  564  - 

Πωλήσεις (1.316)  - (1.316)  - 

Αναπροσαρμογές εύλογης αξίας  1 (144)  1 (144)

Απορρόφηση θυγατρικής  -  -  -  890 

Υπόλοιπο τέλους  63  814  63  814 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

(Ποσά σε χιλιάδες €) Ενεργητικό Παθητικό Ενεργητικό Παθητικό Ενεργητικό Παθητικό Ενεργητικό Παθητικό

Παράγωγα 
Χρηματοοικονομικά Στοιχεία  31.605  6.009 15.168  62.757  29.453  5.613  15.168  62.191 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Πελάτες - Παρακρατούμενες εγγυήσεις εισπρακτέες άνω των 
12 μηνών  89.099  122.964  47.252  44.524 

Δοσμένες Εγγυήσεις  5.551  1.788  5.071  1.291 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  10.369  9.851  6.235  6.258 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις  105.019  134.603  58.558  52.074 
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3.10.5 Δανειακές υποχρεώσεις

Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια δανεισμού του Ομίλου, την ημερομηνία του ισολογισμού είναι 3,75%. 

3.10.6 Κίνηση δανειακών υποχρεώσεων

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

Τραπεζικός δανεισμός  138.631  14.759  -  - 

Ομολογίες  395.396  583.996  369.323  397.589 

Σύνολο  534.028  598.755  369.323  397.589 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

Τραπεζικές υπεραναλήψεις  123  54.562  123  52.462 

Τραπεζικός δανεισμός  28.785  41.437  141  23.031 

Ομολογίες  4  -  4  - 

Σύνολο  28.912  95.998  267  75.492 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
Επόμενη Χρήση  35.551  34.327  17.332  22.202 

Σύνολο  598.491  729.080  386.922  495.283 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

31/12/2018 31/12/2017

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Βραχυπρόθεσμες 

Δανειακές 
Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες 
Δανειακές 

Υποχρεώσεις

Συνολικές 
Δανειακές 

Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες 
Δανειακές 

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες 
Δανειακές 

Υποχρεώσεις

Συνολικές 
Δανειακές 

Υποχρεώσεις

Υπόλοιπο έναρξης  130.326  598.755  729.080  387.526  428.650  816.176 

Αποπληρωμές (322.749) (193.235) (515.985) (437.676) (228.301) (665.977)

Εισπράξεις  233.258  154.778  388.037  155.140  429.792  584.932 

Συναλλαγματικές 
Διαφορές (279) (2.184) (2.463)  255 -  255 

Λοιπές (2.095)  1.916 (179)  2.673 (1.000)  1.673 

Αναταξινόμηση  26.003 (26.003)  -  22.407 (30.386) (7.979)

Σύνολο  64.463  534.028  598.491  130.325  598.755  729.080 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

31/12/2018 31/12/2017

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Βραχυπρόθεσμες 

Δανειακές 
Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες 
Δανειακές 

Υποχρεώσεις

Συνολικές 
Δανειακές 

Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες 
Δανειακές 

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες 
Δανειακές 

Υποχρεώσεις

Συνολικές 
Δανειακές 

Υποχρεώσεις

Υπόλοιπο έναρξης  97.694  397.589  495.283  18.831  5.250  24.081 

Μεταβολή λόγω 
απορρόφησης 
θυγατρικής

- - -  295.818  261.551  557.369 

Αποπληρωμές (154.305) (131.596) (285.901) (371.605) (220.248) (591.853)

Εισπράξεις  78.923  100.000  178.923  140.116  375.000  515.116 

Λοιπές (5.092)  3.710 (1.383)  323 (1.763) (1.440)

Αναταξινόμηση  380 (380)  -  14.211 (22.202) (7.991)

Σύνολο  17.599  369.323  386.922  97.694  397.589  495.283 
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ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Πελάτες  619.299  479.076  298.798  325.012 

Γραμμάτια Εισπρακτέα  -  300  -  - 

Επιταγές Εισπρακτέες  4.283  4.282  2.505  2.463 

Στοιχεία ενεργητικού από συμβάσεις  158.538  217.309  60.528  59.474 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (24.439) (6.766) (22.276) (4.603)

Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις  757.681  694.202  339.554  382.347 

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων  96  157  -  - 

Προκαταβολές σε προμηθευτές και υπεργολάβους  41.530  51.497  32.879  43.808 

Σύνολο  799.307  745.856  372.433  426.155 

3.10.7 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

3.11 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

Η αύξηση των πελατών οφείλεται κυρίως σε τιμολογήσεις έργων του Τομέα Ολοκληρωμένα Έργα και Υποδομές οι οποίες πραγματο-
ποιήθηκαν προς το τέλος του 2018 και αναμένεται να εισπραχθούν μέσα στο 2019 καθώς και σε μεταφορά απαιτήσεων από το κονδύλι 
πελάτες – μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Επιχορηγήσεις

Υπόλοιπο έναρξης  46.779  49.418  29.250  - 

Απορρόφηση θυγατρικής -  -  -  30.470 

Προσθήκες  20.160  39  2.160  39 

Μεταφορά στα αποτελέσματα (310) (147) (310) (147)

Μεταφορά από / (σε) Βραχυπρόθεσμα (4.201) (2.531) (1.113) (1.112)

Υπόλοιπο τέλους  62.428  46.779  29.988  29.250 

Προκαταβολές πελατών

Υπόλοιπο έναρξης  7.029  45.837  7.029  - 

Απορρόφηση θυγατρικής  -  -  -  45.837 

Προσθήκες  31.290 (34.858)  31.290 (34.858)

Μεταφορά από / (σε) Βραχυπρόθεσμα  - (3.949)  - (3.949)

Υπόλοιπο τέλους  38.320  7.029  38.320  7.029 

Λοιπά

Υπόλοιπο έναρξης  8.847  5.908  8.004  27.585 

Απορρόφηση θυγατρικής  -  -  -  5.742 

Προσθήκες  1.751  2.080  9.174  2.262 

Μεταφορά στα αποτελέσματα (8.045)  - (8.004)  - 

Μεταφορά από / (σε) Βραχυπρόθεσμα  6.420  861 - (27.585)

Συναλλαγματικές διαφορές  329 (2)  -  - 

Υπόλοιπο τέλους  9.301  8.847  9.174  8.004 

Κρατήσεις Προμηθευτών για καλή εκτέλεση

Υπόλοιπο έναρξης  19.618  32.733  19.618  - 

Απορρόφηση θυγατρικής  - - -  19.847 

Προσθήκες - (19.847)  - (19.847)

Μεταφορά από / (σε) Βραχυπρόθεσμα  -  9.110  -  19.618 

Συναλλαγματικές διαφορές  - (2.379)  -  - 

Υπόλοιπο τέλους  19.618  19.618  19.618  19.618 

Σύνολο  129.666  82.273  97.100  63.901 
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ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Κατασκευαστικά Συμβόλαια 31/12/2018 31/12/2017

Συμβατικό πραγματοποιηθέν κόστος & καταχωρηθέντα κέρδη (μείον καταχωρηθείσες ζημίες)  3.064.924  3.211.142 

Μείον: Σωρευτικές Τιμολογήσεις (3.056.797) (3.126.994)

 8.127  84.148 

Μικτό ποσό οφειλόμενο από πελάτες για συμβατικό έργο, παρουσιάζεται ως απαίτηση  158.538  217.309 

Μικτό ποσό οφειλόμενο σε πελάτες για συμβατικό έργο,παρουσιάζεται ως υποχρέωση (150.410) (133.161)

Προκαταβολές εισπραχθείσες  53.497  60.246 

Κρατήσεις Πελατών για καλή εκτέλεση  63.935  75.349 

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του Ομίλου από κατασκευαστικές συμβάσεις, αναλύονται ως ακολούθως: 

Η κίνηση της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων σχετικά με τους Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις αναλύεται κατω-
τέρω:

3.12 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων

Στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου δεν περιλαμβάνονται δεσμευμένα ποσά.

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - 
Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές 

Απαιτήσεις
Πελάτες και Λοιπές

Εμπορικές Απαιτήσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 σύμφωνα με το ΔΛΠ 39  6.766  4.603 

Προσαρμογή σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9  16.734  16.734 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9  23.500  21.337 

Επανεκτίμηση της ζημιάς  939  939 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018  24.439  22.276 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Διαθέσιμα στο ταμείο  1.257  1.002  1.113  915 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις  118.508  104.783  50.797  34.309 

Καταθέσεις Προθεσμίας & Repos  88.326  55.155  87.747  53.770 

Σύνολο  208.090  160.940  139.656  88.995 

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των τραπεζικών 
καταθέσεων είχε ως εξής: 31/12/2018 31/12/2017

Καταθέσεις EUR 0,23% 0,24%
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3.13 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής:

Η αύξηση των προκαταβολών πελατών αφορά είσπραξη προκαταβολών στα πλαίσια εμπορικών συμφωνιών.

Κατά την τρέχουσα χρήση αναγνωρίστηκε έσοδο ποσού € 1εκ. για τον Όμιλο και € 0,4εκ. για την Εταιρεία που αφορά σε συμβατικές 
υποχρεώσεις σε πελάτες κατά την έναρξη της χρήσης και έσοδο ποσού € 6,1εκ. για τον Όμιλο και € 6,1εκ. για την Εταιρεία που αφορά σε 
υποχρεώσεις εκτέλεσης που έχουν εκπληρωθεί (ή έχουν μερικώς εκπληρωθεί) σε προηγούμενες περιόδους αναφοράς.

3.14 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Η αύξηση στα δεδουλευμένα έξοδα οφείλεται σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου οι οποίες θα τιμολογηθούν εντός του 
Ιανουαρίου του 2019. 

Η αύξηση στις λοιπές υποχρεώσεις αφορά κατά κύριο λόγο την πώληση δικαιωμάτων CO2 με υποχρέωση επαναγοράς τους το 2019.

3.15  Ίδια Κεφάλαια

3.15.1 Μετοχικό κεφάλαιο

Η μετοχή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εκατόν τριάντα οκτώ εκατομμύρια εξακόσιες τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι έξι 
ευρώ και δεκαεπτά λεπτά του ευρώ (€138.604.426,17) διαιρούμενο σε εκατόν σαράντα δύο εκατομμύρια οκτακόσιες ενενήντα μία χιλιά-
δες εκατόν εξήντα μία (142.891.161) άυλες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας ενενήντα επτά λεπτών του ευρώ 
(€0,97) έκαστη.

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Προμηθευτές  262.066  331.536  132.892  225.220 

Γραμμάτια Πληρωτέα  105  -  -  - 

Προκαταβολές πελατών  195.764  111.073  154.290  86.887 

Συμβατικές υποχρεώσεις σε πελάτες  150.410  132.722  150.956  132.504 

Σύνολο  608.346  575.331  438.138  444.610 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη  -  -  15.431  16.208 

Δεδουλευμένα έξοδα  58.906  31.371  53.114  24.032 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί  4.101  4.048  3.453  3.460 

Μερίσματα πληρωτέα  2.955  195  2.955  195 

Έσοδα επόμενης περιόδου - Επιχορηγήσεις  -  16  - -

Λοιπές υποχρεώσεις  76.941  46.701  47.444  22.906 

Σύνολο  142.903  82.331  122.397  66.800 
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3.15.2 Λοιπά Αποθεματικά

Τα αποθεματικά που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

(Ποσά σε χιλιάδες 
€)

Τακτικό 
Αποθεμα-

τικό

Ειδικά & 
Έκτακτα 
Αποθεμα-

τικά

Αφορολόγητα 
& Φορολ. Κατά 
Ειδικό Τρόπο 
Αποθεματικά

Αποθεμα-
τικό 

Αναπρ. 
Παγίων

Αποθεματικό 
Χρηματοοικο-

νομικών
μέσων

Αποθεματικό 
δικ. προαίρ. 

αγοράς 
μετοχών από 

προσωπ.

Αποθεματικό 
Aναλογιστικών 

Κερδών/
Ζημιών

Αποθεμα-
τικά συγχώ-

νευσης
Σύνολο

Υπόλοιπα κατά 
την 1η Ιανουαρίου 
2017, σύμφωνα με 
τα ΔΠΧΑ -βάσει 
δημοσίευσης-

 19.920  8.762  77.546  221 (1.056)  1.225 (1.991)  -  104.627 

Μεταφορά σε 
αποθεματικά  659 (5) (1.916)  -  -  -  204  - (1.058)

Μεταβολή λόγω 
απορρόφησης 
θυγατρικής

 -  -  -  -  - -  -  3.628  3.628 

Συν/κές διαφορές 
από μετατροπή 
Οικ.Καταστάσεων 
επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων

 -  -  -  -  - -  2  -  2 

Αντισταθμίσεις 
Ταμιακών Ροών  -  -  -  -  2.115  -  -  -  2.115 

Αναβαλλόμενος 
Φόρος από 
αναλογιστικά Κέρδη 
/ (Ζημίες)

 -  -  -  -  -  - (15)  - (15)

Αναλογιστικά Κέρδη 
/ (Ζημίες)  -  -  -  -  -  -  1.081  -  1.081 

Αναβαλλόμενος 
Φόρος από 
Αντισταθμίσεις 
Ταμιακών Ροών

 -  -  - - (613)  -  -  - (613)

Υπόλοιπο τέλους  
31/12/2017  20.579  8.757  75.630  221  446  1.225 (719)  3.628  109.767 

Υπόλοιπα κατά 
την 1η Ιανουαρίου 
2018, σύμφωνα με 
τα ΔΠΧΑ -βάσει 
δημοσίευσης-

 20.579  8.757  75.630  221  446  1.225 (719)  3.628  109.767 

Μεταφορά σε 
αποθεματικά  130  4.394  13.859  -  -  -  - -  18.383 

Λοιπά 
Χρηματοοικονομικά 
Στοιχεία 
Ενεργητικού

 -  -  -  -  2.152  - -  -  2.152 

Αντισταθμίσεις 
Ταμιακών Ροών  -  -  - -  169  -  -  -  169 

Αναβαλλόμενος 
Φόρος από 
αναλογιστικά Κέρδη 
/ (Ζημίες)

 -  -  -  -  -  -  4  -  4 

Αναλογιστικά Κέρδη 
/ (Ζημίες)  -  -  - - - -  283  1  284 

Μεταβολή 
αποθεματικών από 
αλλαγή φορολογ.
συντελεστή

 -  -  -  -  - - (1)  - (1)

Υπόλοιπο τέλους  
31/12/2018  20.709  13.150  89.489  221  2.767  1.225 (433)  3.629  130.758 
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Η πλειοψηφία των ανωτέρω αποθεματικών προέρχεται από τη Μητρική Εταιρεία του Ομίλου. Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομο-
θεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης, να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει το 
ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της ζωής της εταιρείας απαγορεύεται η διανομή του τακτικού 
αποθεματικού. 

Τα αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων αφορούν μη διανεμηθέντα κέρδη τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει 
ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόμων (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη για το σχηματισμό τους). Τα αποθεματικά 
αυτά αφορούν κατά κύριο λόγο επενδύσεις και δεν διανέμονται. 

Τα αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα και τα αποθεματικά φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο αφορούν έσοδα από 
τόκους και πωλήσεις συμμετοχών εισηγμένων και μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών και τα οποία είναι μη φορολογήσιμα ή έχει 
γίνει παρακράτηση φόρου στην πηγή. Πέραν των τυχόν προπληρωθέντων φόρων τα αποθεματικά αυτά υπόκεινται σε φορολόγηση στην 
περίπτωση διανομής τους. 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Τακτικό 

Αποθεμα-
τικό

Ειδικά & 
Έκτακτα 
Αποθεμα-

τικά

Αφορολόγητα 
& Φορολ. Κατά 
Ειδικό Τρόπο 
Αποθεματικά

Αποθεμα-
τικό Αναπρ. 

Παγίων

Αποθεματικό 
Χρηματοοικο-

νομικών 
μέσων

Αποθεματικό 
δικ. προαίρ. 

αγοράς 
μετοχών από 

προσωπ.

Αποθεματικό 
Aναλογιστικών 

Κερδών/
Ζημιών

Αποθεμα-
τικά συγχώ-

νευσης
Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα 
με τα ΔΠΧΑ -βάσει 
δημοσίευσης-

 55.572  16.989 (70.446)  172 -  1.298 (93)  -  3.492 

Μεταφορά σε αποθεματικά  545 - (2.483)  -  -  -  253  1.815  130 

Μεταβολή λόγω απορρόφησης 
θυγατρικής  7.080  58.105  106.924  2 (11)  317 (5.699) (326.021) (159.304)

Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών  -  -  -  -  13  -  -  -  13 

Αναβαλλόμενος Φόρος από 
αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)  -  -  -  -  -  - (16)  - (16)

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)  -  -  - -  -  -  1.083  -  1.083 

Αναβαλλόμενος Φόρος από 
Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών  -  -  -  - (4)  - -  - (4)

Υπόλοιπο τέλους  31/12/2017  63.197  75.093  33.994  174 (2)  1.615 (4.471) (324.206) (154.606)

Υπόλοιπα κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2018, σύμφωνα 
με τα ΔΠΧΑ -βάσει 
δημοσίευσης-

 63.197  75.093  33.994  174 (2)  1.615 (4.471) (324.206) (154.606)

Μεταφορά σε αποθεματικά  -  4.394  13.425  -  -  -  -  -  17.819 

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

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)  -  -  - -  -  -  331  1  332 

Υπόλοιπο τέλους  31/12/2018  63.197  79.487  47.419  174 (2)  1.615 (4.139) (324.205) (136.454)
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3.16 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

31/12/2018 31/12/2017

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Προγράμματα 
καθορισμένων 

εισφορών

Προγράμματα 
καθορισμένων 

παροχών

Σύνολο Προγράμματα 
καθορισμένων 

εισφορών

Προγράμματα 
καθορισμένων 

παροχών
Σύνολο

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  351  11  361  344  -  344 

Χρηματοοικονομικό κόστος  291  85  376  321  108  429 

Αναμενόμενη απόδοση περιουσιακών 
στοιχείων του προγράμματος - (93) (93)  - (95) (95)

Ζημιές από περικοπές  -  5  5  -  -  - 

Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημιές 
που καταχωρήθηκαν στην περίοδο  9  -  9  99  -  99 

Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών  535  38  573  396  41  437 

Ποσό που επιβάρυνε την κατάσταση 
αποτελεσμάτων  1.186  45  1.231  1.160  55  1.214 

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες που 
επιβαρύνουν την κατάσταση συνολικών 
εσόδων

(397)  113 (284) (605) (476) (1.082)

Ποσό που επιβάρυνε την κατάσταση 
συνολικών εσόδων (397)  113 (284) (605) (476) (1.082)

Αναμενόμενη απόδοση των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράμματος  -  93  93  -  95  95 

Αναλογιστικά κέρδη των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράμματος  -  527  527  -  170  170 

Πραγματοποιηθείσα απόδοση 
των περιουσιακών στοιχείων του 
προγράμματος

-  620  620  -  265  265 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

31/12/2018 31/12/2017

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Προγράμματα 
καθορισμένων 

εισφορών

Προγράμματα 
καθορισμένων 

παροχών

Σύνολο Προγράμματα 
καθορισμένων 

εισφορών

Προγράμματα 
καθορισμένων 

παροχών

Προγράμματα 
καθορισμένων 

εισφορών

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  298  -  298  289  -  289 

Χρηματοοικονομικό κόστος  253  85  338  281  108  389 

Αναμενόμενη απόδοση περιουσιακών 
στοιχείων του προγράμματος  - (93) (93) - (95) (95)

Καθαρά αναλογιστικά (κέρδη)/ ζημιές 
που καταχωρήθηκαν στην περίοδο  7  -  7  101  -  101 

Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών  518  38  556  340  41  381 

Ποσό που επιβάρυνε την κατάσταση 
αποτελεσμάτων  1.076  30  1.106  1.009  55  1.064 

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες που 
επιβαρύνουν την κατάσταση συνολικών 
εσόδων

(445)  113 (332) (607) (476) (1.083)

Ποσό που επιβάρυνε την κατάσταση 
συνολικών εσόδων (445)  113 (332) (607) (476) (1.083)

Η παρούσα αξία της υποχρέωσης για τον  Όμιλο Μυτιληναίος κατά την λήξη της χρήσης 2018 είναι 16.273χιλ€  και η αντίστοιχη 
για το 2017 είναι 17.283χιλ€.
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ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

31/12/2018 31/12/2017

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Προγράμματα 
καθορισμένων 

εισφορών

Προγράμματα 
καθορισμένων 

παροχών
Σύνολο

Προγράμματα 
καθορισμένων 

εισφορών

Προγράμματα 
καθορισμένων 

παροχών
Σύνολο

Υπόλοιπο έναρξης  17.166  117  17.283  17.815  768  18.583 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  355  15  371  343  -  343 

Χρηματοοικονομικό κόστος  292  85  377  321  108  429 

Εισφορές εργοδότη  - (110) (110)  - (1.145) (1.145)

Aναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές (412)  128 (284) (841) (430) (1.270)

Ζημίες από περικοπές  315  32  346  77  41  118 

Αποτελέσματα Διακανονισμών  223 (171)  52  324  778  1.102 

Αναμενόμενη απόδοση των 
περιουσιακών στοιχείων του 
προγράμματος

 - (96) (96)  - (95) (95)

Παροχές πληρωθείσες (1.789)  126 (1.664) (992)  117 (875)

Απορρόφηση θυγατρικής -  -  -  119 (26)  93 

Υπόλοιπο τέλους  16.147  126  16.274  17.166  117  17.283 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

31/12/2018 31/12/2017

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Προγράμματα 
καθορισμένων 

εισφορών

Προγράμματα 
καθορισμένων 

παροχών
Σύνολο

Προγράμματα 
καθορισμένων 

εισφορών

Προγράμματα 
καθορισμένων 

παροχών
Σύνολο

Υπόλοιπο έναρξης  14.877  117  14.994  710 -  710 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης  298  -  298  289  -  289 

Χρηματοοικονομικό κόστος  253  85  338  281  108  389 

Εισφορές εργοδότη  - (110) (110)  - (1.145) (1.145)

Aναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές (445)  113 (331) (844) (430) (1.274)

Ζημίες από περικοπές  315  32  346  77  41  118 

Αποτελέσματα Διακανονισμών  204 (171)  33  262  778  1.041 

Αναμενόμενη απόδοση των 
περιουσιακών στοιχείων του 
προγράμματος

 - (96) (96)  - (95) (95)

Παροχές πληρωθείσες (1.727)  130 (1.596) (894)  117 (777)

Απορρόφηση θυγατρικής  -  -  -  14.997  742  15.739 

Υπόλοιπο τέλους  13.773  101  13.874  14.877  117  14.994 

12/31/2018 12/31/2017

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,6% 1,7%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2,0% 2,0%

Πληθωρισμός 2,0% 2,0%

Η παρούσα αξία της υποχρέωσης για την μητρική εταιρεία, κατά την λήξη της χρήσης 2018 είναι € 13.874 χιλ. και η αντίστοιχη για το 2017 
είναι € 14.994 χιλ.

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής: 
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3.17 Προβλέψεις

Οι προβλέψεις που αφορούν τον Όμιλο και την Εταιρεία αναγνωρίζο-
νται εφ’ όσον υπάρχουν παρούσες νομικές ή τεκμαρτές υποχρεώσεις 
ως συνέπεια παλαιότερων γεγονότων, εφ’ όσον υπάρχει πιθανότητα 
εκκαθάρισης τους μέσω εκροών πόρων, και εφ’ όσον η υποχρέωση 
του ποσού μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Πιο συγκεκριμένα, ανα-
γνωρίζονται προβλέψεις για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος 
απ’ όπου ο Όμιλος προβαίνει σε εξόρυξη διαφόρων μεταλλευμάτων 
από την επεξεργασία των οποίων καταλήγει τελικά στο αλουμίνιο και 
τα παράγωγά του. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομη-
νία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να 
αντανακλούν την παρούσα αξία των εξόδων που θα απαιτηθούν για 
την αποκατάσταση των τοποθεσιών εκσκαφής και εξόρυξης. Ενδεχό-
μενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις 
αλλά γνωστοποιούνται εφόσον υπάρχει πιθανότητα εισροής οικονο-
μικών οφελών.

Περιβαλλοντική Αποκατάσταση. Αντιπροσωπεύ-
ει την παρούσα αξία της εκτιμώμενης δαπάνης για 
αποκατάσταση των λατομείων μετά από την παύση 
της λειτουργίας τους καθώς και άλλων παρόμοιων 
υποχρεώσεων.
   
Φορολογικές Υποχρεώσεις. Αφορά πρόβλεψη 
για την κάλυψη μελλοντικών διαφορών από φορο-
λογικούς ελέγχους.
 
Λοιπές Προβλέψεις. Αφορά προβλέψεις για διά-
φορους κινδύνους κανένας από τους οποίους δεν 
είναι σημαντικός για τον Όμιλο καθώς και για ενδε-
χόμενες υποχρεώσεις που απορρέουν από παρού-
σες δεσμεύσεις.

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Περιβαλλοντική 
αποκατάσταση

Φορολογικές 
υποχρεώσεις Λοιπές Σύνολο

1/1/2017  1.099  1.315  11.517  13.930 

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως  1.000  372  1.080  2.452 

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν  - (346) - (346)

Συναλλαγματικές διαφορές  -  - (2) (2)

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως (168) (444) (1.858) (2.471)

31/12/2017  1.930  897  10.737  13.564 

Μακροπρόθεσμες  1.930  897  10.737  13.564 

Βραχυπρόθεσμες  -  -  -  - 

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως  500 (44)  2.188  2.644 

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν (1.500)  - - (1.500)

Συναλλαγματικές διαφορές  -  -  815  815 

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως (150) (2) (1.235) (1.387)

31/12/2018  781  851  12.505  14.137 

Μακροπρόθεσμες  781  895  12.454  14.130 

Βραχυπρόθεσμες  -  -  7  7 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €)
Περιβαλλοντική 
αποκατάσταση

Φορολογικές 
υποχρεώσεις Λοιπές Σύνολο

1/1/2017  -  2  266  268 

Απορρόφηση θυγατρικής  -  1.395  11.233  12.628 

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως  1.000  -  1.093  2.093 

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν  - (346)  - (346)

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως  - (437) (1.855) (2.291)

31/12/2017  1.000  615  10.737  12.352 

Μακροπρόθεσμες  1.000  615  10.737  12.352 

Βραχυπρόθεσμες  -  - - -

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως  500  -  2.138  2.638 

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν (1.500)  - - (1.500)

Συναλλαγματικές διαφορές -  -  815  815 

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως - - (1.235) (1.235)

31/12/2018  -  615  12.454  13.069 

Μακροπρόθεσμες  -  615  12.454  13.069 

Βραχυπρόθεσμες  - -  -  - 
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3.18 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Έξοδο φόρου που αναλογεί στην περίοδο  26.399  23.009  23.583  18.483 

Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου (7) (7)  -  - 

Υποχρεώσεις από Φόρους  25.612  20.508  21.958  15.727 

Σύνολο  52.005  43.510  45.541  34.210 

3.19 Κόστος πωληθέντων

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Συνταξιοδοτικές παροχές  1  1  -  - 

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους  57.807  56.991  50.539  50.001 

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο  506.711  599.512  414.027  461.644 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  160.548  133.043  67.426  51.244 

Παροχές τρίτων  375.923  283.554  371.785  282.490 

Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης παγίων  15.079  13.723  10.667  10.256 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων  2.583  2.501  1.658  1.536 

Φόροι και τέλη  5.314  9.724  4.186  5.400 

Διαφήμιση  787  289  786  289 

Λοιπά διάφορα έξοδα  30.427  36.647  20.909  18.384 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων  69.204  68.109  50.689  49.842 

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων  5.788  5.543  3.478  3.416 

Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων ενσωματωμενες στο 
κόστος (1.047) (523) (1.047) (523)

Σύνολο  1.229.125  1.209.113  995.103  933.979 

3.20  Έξοδα διοίκησης / διάθεσης

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Έξοδα διάθεσης

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους  840  873  780  818 

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο  1  -  1  - 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  2.307  2.323  2.058  2.264 

Παροχές τρίτων  73  637  71  636 

Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης παγίων  1  1  1  - 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων  51  45  49  43 

Φόροι και τέλη  1.172  922  107  105 

Διαφήμιση  3.945  3.338  3.945  3.338 

Λοιπά διάφορα έξοδα  807  1.017  783  1.005 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων  7  10  7  10 

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων  -  5  -  5 

Σύνολο  9.204  9.171  7.802  8.225 



Ε
τή

σ
ιε

ς 
Ο

ικ
ον

ομ
ικ

ές
 Κ

α
τα

σ
τά

σ
ει

ς

155

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Έξοδα διοίκησης

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους  22.385  21.186  19.592  17.520 

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο  -  59  -  59 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  33.481  34.892  24.851  25.640 

Παροχές τρίτων  3.340  5.476  3.048  5.381 

Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης παγίων  407  597  395  575 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων  3.434  2.944  2.515  2.190 

Φόροι και τέλη  370  501  267  381 

Διαφήμιση  2.463  1.261  2.276  1.032 

Λοιπά διάφορα έξοδα  6.739  8.566  5.113  5.993 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων  1.710  1.093  1.623  1.018 

Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων  4.484  135  1.916  125 

Σύνολο  78.815  76.710  61.598  59.914 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018, στα έξοδα διοίκησης του Ομίλου περιλαμβάνονται αμοιβές των τακτικών ελε-
γκτών ύψους € 0,1 εκ., που αφορούν σε υπηρεσίες πέραν του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων.

3.21 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων  1.484  1.468  65  49 

Έσοδα από Επιδοτήσεις  664  47  450  26 

Αποζημιώσεις  546  25.093  536  15.306 

Κέρδη Συναλλαγματικών Διαφορών  9.630  25.761  2.701  24.987 

Έσοδα από Ενοίκια  1.983  250  2.106  372 

Λειτουργικά Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών  2.758  3.922  904  4.319 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες Προβλέψεις  1.418  -  1.418  - 

Κέρδη από πώληση παγίων  148  56  6  9 

Λοιπά  2.578  2.053  2.649  1.395 

Σύνολο  21.209  58.650  10.834  46.463 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης

Ζημιές συναλλαγματικών διαφορών  11.326  34.165  4.223  21.893 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων  939  986  939  1.000 

Ζημιά από πώληση παγίων  -  7  -  4 

Λοιπά έξοδα παροχής υπηρεσιών  10.206  1.497  4.561  317 

Λοιποί φόροι  1.717  667  1.185  426 

Αποζημιώσεις  927  19.789  2  19.781 

Λοιπές προβλέψεις  1.102  1.000  1.102  1.000 

Σύνολο  26.217  58.111  12.013  44.422 

Για τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών στα έτη 2018 και 2017 και τις επιπτώσεις αυτών στα αποτελέσματα παρατί-
θεται αναλυτικές επεξηγήσεις στην Έκθεση του Δ.Σ. σελ 17 για τη διαχείριση κινδύνων.



156

Στις 29.08.2017 η εταιρεία ανακοίνωσε τη δικαίωσή της στην Διεθνή Διαιτησία κατά της Σερβίας. Μετά από πολυετή δικαστική διαμάχη, 
το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο στο οποίο είχε προσφύγει η εταιρεία για την καταδίκη της Σερβίας σε αποζημίωση, λόγω της μη εκπλή-
ρωσης των υποχρεώσεων της σέρβικης κρατικής μεταλλουργικής εταιρείας RTB –BOR, εξέδωσε απόφαση με την οποία δικαίωσε την 
εταιρεία. Η αποζημίωση που επιδικάστηκε ανήλθε σε 24,6 εκ. € και είχε συμπεριληφθεί στα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης του Ομίλου τη 
χρήση 2017 και συγκεκριμένα στο κονδύλι αποζημίωσεις.

Τα λοιπά έξοδα παροχής υπηρεσιών επιβαρύνθηκαν με χρεώσεις από αναδρομική αναθεώρηση συμβατικής τιμής λόγω αναθεώρησης 
στις τιμές της προμηθεύτριας της ΔΕΠΑ τουρκικής εταιρείας «BOTAS PETROLEUM PIPELINE CORPORATION» (βλέπε αναλυτικά σημεί-
ωση 3.37.2).

Στα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης και συγκεκριμένα στο κονδύλι αποζημιώσεις η Εταιρεία είχε αναγνωρίσει το ποσό των € 17,4 εκ. τη χρήση 
2017 για  την υπόθεση κρατικής ενίσχυσης κατά της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (βλέπε αναλυτικά σημείωση 3.37.2).

3.22 Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

Τραπεζικές καταθέσεις  204  111  151  84 

Πελατών  870  709  670  507 

Χορηγηθέντων Δανείων σε συνδεδεμένα μέρη  -  -  5.071  5.833 

Λοιπά  4.514  9.721  185  6.873 

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  -  -  -  634 

Τόκοι Προεξόφλησης Απαιτήσεων  6.781  5.554  -  - 

Σύνολο  12.369  16.095  6.077  13.932 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

Προεξόφληση Υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία  13  12  11  13 

Τραπεζικά δάνεια  30.645  36.443  20.521  24.508 

Χρεωστικοί Τόκοι Έντοκων Προκαταβολών  84  120  84  120 

Χορηγηθέντα Δάνεια από συνδεδεμένα μέρη  -  -  96  6.327 

Προμήθειες Εγγυητικών Επιστολών  9.207  6.481  4.249  3.798 

Ανταλλαγή επιτοκίων IRS  -  1.712  -  - 

Factoring  2.426  855  2.273  783 

Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα  3.551  4.035  1.903  2.699 

Τόκοι Εμπορικών Συναλλαγών  1.963  8.059  1.512  7.331 

Τόκοι Προεξόφλησης Υποχρεώσεων  2.478  1.629  -  - 

Σύνολο  50.368  59.347  30.648  45.579 

Η μείωση στα χρηματοοικονομικά έσοδα και συγκεκριμένα στο κονδύλι Λοιπά οφείλεται κυρίως στο ποσό των τόκων που είχαν λογιστεί 
ως χρηματοοικονομικό έσοδο από την αποζημίωση που έλαβε η Εταιρεία τη χρήση 2017 (σημείωση 3.21)

Η μείωση στα χρηματοοικονομικά έξοδα και συγκεκριμένα στο κονδύλι Τόκοι Εμπορικών Συναλλαγών οφείλεται κυρίως στο ποσό των 
τόκων που είχαν λογιστεί ως χρηματοοικονομικό έξοδο από την αποζημίωση που κατέβαλε η Εταιρεία τη χρήση 2017 για την υπόθεση 
της κρατικής ενίσχυσης (σημείωση 3.21)
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3.23 Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

3.24 Φόροι εισοδήματος

Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων του Ομίλου και της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε 
αν χρησιμοποιούσαμε τον φορολογικό συντελεστή της χώρας προέλευσης της εταιρείας ως εξής.

Ο φορολογικός συντελεστής των ανωνύμων εταιρειών στην Ελλάδα για τη διαχειριστική χρήση που έληξε στις 31/12/2018 
ανέρχεται σε 29% (2017: 29%). Βάσει του νέου φορολογικού νόμου 4579/2018, που ψηφίσθηκε το Δεκέμβριο του 2018, οι φο-
ρολογικοί συντελεστές των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα των νομικών προσώπων, μειώνονται σταδιακά κατά 1% 
ανά έτος, ως ακολούθως: 28% για το φορολογικό έτος 2019, 27% για το φορολογικό έτος 2020, 26% για το φορολογικό έτος 
2021 και 25% για το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής.

Επιπλέον σχόλια σχετικά με το φόρο εισοδήματος παρατίθενται στη σημείωση 3.37.1 των οικονομικών καταστάσεων.

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα

Παράγωγα που δεν θεωρούνται αντισταθμίσεις  - (310)  - (310)

Κέρδη/ (Ζημιές) εύλογης αξίας λοιπών χρη/κών 
στοιχείων μέσω αποτελεσμάτων (6) (4.131)  - (144)

Κέρδη από πώληση συμμετοχής σε θυγατρική  -  20  -  20 

Κέρδη/ (Ζημιές) από την πώληση 
χρηματοοικονομικών στοιχείων (284) (100) (284) (100)

Έσοδα από μερίσματα  580  498  15.534  2.478 

Λοιπά (1)  -  -  - 

Κέρδη/ (Ζημιές) από την πώληση θυγατρικών  - (3.419)  - -

Σύνολο  290 (7.442)  15.250  1.944 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Φόρος χρήσης  26.399  23.698  23.584  18.485 

Φόρος προηγούμενων χρήσεων  2.729 (781)  2.700 (780)

Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου  -  434  -  434 

Αναβαλλόμενος φόρος (8.196) (2.160) (11.800) (16.091)

Έκτακτη Φορολογική Εισφορά  51  52  - -

Λοιποί Φόροι  2.183  2.358  1.695  2.306 

Σύνολο  23.166  23.602  16.179  4.354 

Κέρδη προ φόρων  166.917  181.609  151.112  131.847 

Συντελεστής Φόρου  0,29  0,29  0,29  0,29 

Φόρος υπολογ. βάσει του θεσπισμένου φορολογικού 
συντελεστή  48.406  52.667  43.823  38.236 

Επανεκτίμηση αναβαλλόμενου φόρου - Αλλαγή 
φορολογικού συντελεστή (18.396)  - (15.533)  - 

Διαφορά συντελεστή φορολογίας θυγατρικών 
εξωτερικού  - (5.504)  -  - 

Αφορολόγητα Εισοδήματα (8.293) (29.172) (5.830) (22.395)

Φόρος που αναλογεί στα αφορολόγητα αποθεματικά (9.881)  0 (9.881)  - 

Φόρος Μερισμάτων  -  180  -  - 

Μη Εκπιπτώμενες Δαπάνες  1.150  4.261  1.147  4.145 

Φόροι τέλη Ακίνητης Περιουσίας  -  49  0  - 

Φόροι προηγ. Χρήσεων (αποθεματικών τεχν επιχ. & 
λοιπές διαφορές φόρου)  2.818  770  2.700  434 

Έκτακτη Φορολογική Εισφορά  51  52  -  - 

Λοιπά  7.311  298 (248) (16.066)

Πραγματική Φορολογική Επιβάρυνση  23.166  23.602  16.179  4.354 
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3.25 Κέρδη ανά μετοχή και μερίσματα

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν με το μέσο σταθμικό αριθμό των κοινών μετοχών.

Μέρισμα

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2018, ο Όμιλος πλήρωσε μέρισμα ύψους € 46εκ στους μετόχους του. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Διοίκηση πρότεινε την πληρωμή μερίσματος € 0,3600 ανά μετοχή. Καθώς η διανομή μερίσματος 
απαιτεί την έγκριση της συνέλευσης των μετόχων, δεν έχει αναγνωριστεί σχετική υποχρέωση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 
της χρήσης 2018. Δεν αναμένεται να υπάρχουν φορολογικές επιπτώσεις ως αποτέλεσμα της συναλλαγής αυτής για τον Όμιλο.

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής  141.158  154.583  134.914  127.208 

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών  142.891  142.891  142.891  142.891 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή  0,9879  1,0818  0,9442  0,8902 

Συνεχιζόμενες δραστηριότητες (Σύνολο)

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής  144.749  154.845  134.933  127.493 

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών  142.891  142.891  142.891  142.891 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή  1,0130  1,0837  0,9443  0,8922 

Διακοπείσες δραστηριότητες (Σύνολο)

Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής (3.591) (262) (19) (284)

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών  142.891  142.891  142.891  142.891 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (0,0251) (0,0018) (0,0001) (0,0020)
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3.26 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017 1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017

Ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες

Κέρδη Περιόδου  143.751  158.007  134.933  127.493 

Προσαρμογή για:

Φόρο  23.166  23.602  16.179  4.354 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων  71.008  68.918  52.016  50.532 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων  10.061  6.710  5.381  4.380 

Απομειώσεις  -  3.991  -  - 

Προβλέψεις  750 (170)  871  143 

Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ.
Χρήσεων (21) (795) (21) (780)

(Κέρδη)/ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων 
στοιχείων (148) (52) (6) (4)

(Κέρδη)/ζημιές από πώληση θυγατρικής  -  1.254  -  - 

(Κέρδη)/ζημιές εύλογης αξίας άλλων χρημ/κών 
στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτ.  155  141  155  144 

Κέρδη από από πώληση χρημ/κών στοιχείων σε 
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων  129  100  129  100 

Εσοδα τόκων (8.569) (16.049) (6.077) (13.932)

Εξοδα τόκων  46.568  58.477  26.887  45.502 

Έσοδα από μερίσματα (580) (498) (15.534) (2.478)

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων - Παραχωρηθέντων 
Δικαιωμάτων (3.199) (1.990) (1.488) (572)

Συναλλαγματικά κέρδη / (ζημιές) (220) (10.136)  202 (15.981)

Λοιπές Διαφορές (3.415) (701)  - (691)

 135.684  132.802  78.695  70.717 

Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (25.482)  98.519 (29.528)  12.064 

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (84.839) (259.171)  15.161  5.318 

(Αύξηση) / μείωση  λοιπών λογαριασμών 
κυκλοφορούντος ενεργητικού (1.314) (1.334) (1.204) (1.893)

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων  44.345  123.326 (48.218) (61.004)

Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό
λόγω συνταξιοδότησης (695)  350 (748)  283 

Άλλα  -  18  -  - 

(67.985) (38.293) (64.538) (45.231)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες  211.450  252.515  149.090  152.980 
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3.27 Διακοπτόμενες Δραστηριότητες

Ο Όμιλος το 2009, εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία κα-
τεχόμενα προς πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις», παρουσιάζε χωριστά 
τα περιουσιακά στοιχεία καθώς και τις υποχρεώσεις της θυγατρική εταιρείας 
SOMETRA S.A., για την οποία αποφασίστηκε στις 26 Ιανουαρίου 2009 η προσω-
ρινή αναστολή της παραγωγικής δραστηριότητας του εργοστασίου παραγωγής 
Ψευδάργυρου – Μολύβδου στη Ρουμανία, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζει χωριστά 
και το αποτέλεσμα από τη διακοπείσα δραστηριότητα στην ενοποιημένη κατά-
σταση αποτελεσμάτων του Ομίλου. Δεδομένων των τότε παγκόσμιων οικονομι-
κών συγκυριών, δεν κατέστησαν δυνατά εναλλακτικά σενάρια για τη μελλοντική 
αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της θυγατρικής εταιρείας. 
Συνακόλουθα από το 2011, εφαρμόζοντας την παραγραφό 13 του ΔΠΧΑ 5 «Μη 
Κυκλοφοριακά Στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύ-
σεις», η δραστηριότητα του Ψευδάργυρου – Μολύβδου («SOMETRA S.A.») δεν 
θεωρείτο πλέον περιουσιακό στοιχείο κατεχόμενο προς πώληση αλλά προς 
εγκατάλειψη και τα περιουσιακά στοιχεία της δραστηριότητας επανήλθαν στις 
συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει να εμφανίζεται χωρι-
στά το αποτέλεσμα από τη διακοπείσα δραστηριότητα στην ενοποιημένη κατά-
σταση αποτελεσμάτων του Ομίλου.

Την 31/12/2015 η θυγατρική εταιρεία SOMETRA 
S.A., εισέφερε μέσω απόσχισης τον κλάδο παρα-
γωγής ψευδαργύρου και Μολύβδου καθώς και των 
υποπροϊόντων τους στην νεοϊδρυθείσα για τον σκο-
πό αυτό θυγατρική της εταιρεία Reycom Recycling 
(REYCOM). Ο εν λόγω μετασχηματισμός πραγμα-
τοποιήθηκε στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης που 
επιχειρεί ο Όμιλος αναφορικά με τη διακοπείσα 
δραστηριότητα Ψευδαργύρου και Μολύβδου και 
συγκεκριμένα στα πλαίσια της πρόθεσής του να 
αναπτύξει τη δραστηριότητα ανακύκλωσης υπο-
λειμμάτων μεταλλουργικής κατεργασίας με στόχο 
την παραγωγή οξειδίων ψευδαργύρου (Zn) και Μο-
λύβδου (Pb).

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

(Ποσά σε χιλιάδες €) 1/1-31/12/2018 1/1-31/12/2017

Πωλήσεις  1.337  2.719 

Κόστος Πωληθέντων (368) (1.098)

Μικτό κέρδος  968  1.621 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  829  429 

Έξοδα διάθεσης (79) (120)

Έξοδα διοίκησης (2.387) (1.723)

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (2.916) (220)

Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων (3.585) (13)

Χρηματοοικονομικά Έξοδα (6) (249)

Κέρδη προ φόρων (3.591) (262)

Φόρος Εισοδήματος  -  - 

Κέρδη μετά από φόρους (3.591) (262)

Αποτέλεσμα περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες  -  - 

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους (3.591) (262)

3.28 Εμπράγματες Εξασφαλίσεις

Υφίστανται εμπράγματες εξασφαλίσεις επί των ακινήτων του Ομίλου και λοιπές εξασφαλίσεις ύψους 289,8 € εκ. για εξασφάλιση τραπε-
ζικού δανεισμού.

3.29 Δεσμεύσεις

Οι δεσμεύσεις του Ομίλου και της Εταιρείας αναφορικά με τα κατασκευαστικά συμβόλαια έχουν ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Δεσμεύσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια

Ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων  1.403.898  1.311.341  573.251  634.777 

Χορηγηθείσες εγγυήσεις  320.232  243.112  310.883  235.701 

Σύνολο  1.724.130  1.554.453  884.134  870.478 

*Στον παραπάνω πίνακα  περιλαμβάνεται ποσό € 420 εκ. που αφορά στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο του έργου Deir Azzur για το οποίο ο Όμι-
λος όπως έχει σχετικά ανακοινώσει έχει παγώσει την εκτέλεση των εργασιών στο site.



Ε
τή

σ
ιε

ς 
Ο

ικ
ον

ομ
ικ

ές
 Κ

α
τα

σ
τά

σ
ει

ς

161

3.30 Λειτουργικές Μισθώσεις

Οι λειτουργικές μισθώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής: 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Έως 1 έτος  8.040  4.188  6.427  3.188 

Από 1-5 έτη  26.839  15.441  20.727  10.800 

> 5 έτη  43.032  11.504  24.544  3.665 

Σύνολο Λειτουργικών Μισθώσεων  77.911  31.133  51.699  17.654 

3.31  Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων

Οι δραστηριότητες του Ομίλου δημιουργούν πολλαπλούς χρημα-
τοοικονομικούς κινδύνους συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων 
συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, διακυμάνσεων των τιμών 
της αγοράς, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το πρό-
γραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου, στοχεύει στον περιορισμό 
ενδεχόμενης αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέ-
σματά του, που είναι δυνατό να προκύψει  από την αδυναμία πρό-
βλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τις διακυμάνσεις στις 
μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων. 

Οι βασικές πολιτικές διαχείρισης των κινδύνων καθορίζονται από 
τη Διοίκηση του Ομίλου. Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμό-
ζεται από το τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων του Ομίλου (Corporate 
Treasury Department), το οποίο δρα ως ένα κέντρο υπηρεσιών που 
λειτουργεί στα πλαίσια συγκεκριμένων κατευθύνσεων εγκεκριμένων 
από τη Διοίκηση. 

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για να 
αντισταθμίσει την έκθεσή του σε συγκεκριμένες κατηγορίες κινδύνων.
 Η Κεντρική υπηρεσία Διαχείρισης Διαθεσίμων αναγνωρίζει, ποσο-
τικοποιεί, διαχειρίζεται και αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς 
κινδύνους που δημιουργούνται από τις κύριες λειτουργικές δραστη-
ριότητες του Ομίλου.

3.31.1 Κίνδυνος αγοράς

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και συνεπώς 
εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο προερχόμενο κυρίως από το 
Δολάριο Αμερικής. Αυτός ο κίνδυνος προκύπτει κυρίως από εμπορι-
κές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καθώς επίσης και από επενδύσεις 
σε επιχειρήσεις του εξωτερικού. Για τη διαχείριση αυτού του επιχει-
ρηματικού κινδύνου το τμήμα χρηματοοικονομικής διαχείρισης του 
Ομίλου χρησιμοποιεί παράγωγα ή μη χρηματοοικονομικά προϊόντα 
εν ονόματι και για λογαριασμό των επιμέρους εταιρειών του Ομίλου.

Σε επίπεδο Ομίλου τα χρηματοοικονομικά αυτά προϊόντα  χαρακτηρί-
ζονται ως αντισταθμίσεις  συναλλαγματικού κινδύνου συγκεκριμένων 
στοιχείων του ενεργητικού, παθητικού ή μελλοντικών εμπορικών συ-
ναλλαγών.

(ii) Κίνδυνος τιμών εμπορευμάτων

Οι τιμές των εμπορευμάτων οι οποίες καθορίζονται κυρίως από τις 
διεθνείς αγορές και την παγκόσμια ζήτηση και προσφορά έχουν ως 
αποτέλεσμα την έκθεση του Ομίλου στον κίνδυνο διακύμανσης των 
σχετικών τιμών. 

Οι τιμές των εμπορευμάτων συνδέονται τόσο με 
μεταβλητές που προσδιορίζουν τα έσοδα (πχ τιμές 
μετάλλων στο LME) όσο και το κόστος (πχ τιμές πε-
τρελαίου) των εταιριών του Ομίλου. Ο Όμιλος από 
τη δραστηριότητα του εκτίθεται στην διακύμανση 
των τιμών Αλουμινίου (AL), Ψευδαργύρου (Zn), Μο-
λύβδου (Pb) καθώς και στις τιμές Πετρελαίου (Fuel 
Oil) σαν στοιχείο του κόστους παραγωγής.

Αναφορικά με τη διακύμανση των τιμών των μετάλ-
λων ο Όμιλος έχει σαν πολιτική την ελαχιστοποίηση 
του κινδύνου κάνοντας χρήση χρηματοοικονομικών 
παραγώγων. 

(iii) Κίνδυνος επιτοκίων

Τα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου που εκτίθενται 
σε επιτοκιακές διακυμάνσεις αφορούν κυρίως στα 
διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων. Η πολιτική 
του Ομίλου αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία ενεργητικού είναι να επενδύει τα μετρητά 
του σε κυμαινόμενα επιτόκια ώστε να διατηρεί την 
απαραίτητη ρευστότητα επιτυγχάνοντας ταυτόχρο-
να ικανοποιητική απόδοση για τους μετόχους της.  
Επιπρόσθετα, ο Όμιλος για το σύνολο του τραπεζι-
κού δανεισμού κάνει χρήση προϊόντων κυμαινόμε-
νου επιτοκίου. Ανάλογα με το ύψος των υποχρεώ-
σεων σε κυμαινόμενο επιτόκιο, ο Όμιλος προβαίνει 
στην εκτίμηση του επιτοκιακού κινδύνου και όπου 
απαιτείται μελετά την αναγκαιότητα χρήσης επιτοκι-
ακών χρηματοοικονομικών παραγώγων. Η πολιτική 
του Ομίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του 
στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά 
τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. 
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Επιδράσεις των παραγόντων κινδύνου και ανάλυση ευαισθησίας

Σχετικά με την επίδραση των παραπάνω παραγόντων στα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου, στα Ίδια Κεφάλαια και στην καθαρή του 
κερδοφορία την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017,  έχει ως εξής:

2018

LME AL (Αλουμίνιο) $/t +50 -50

EBITDA εκ. €  0,1 (0,1)

Καθαρά Αποτελέσματα εκ. €  0,1 (0,1)

Ίδια Κεφάλαια εκ. €  0,1 (0,1)

API (Alumina) $/t +10 -10

EBITDA εκ. €  2,8 (2,8)

Καθαρά Αποτελέσματα εκ. €  2,8 (2,8)

Ίδια Κεφάλαια εκ. €  2,8 (2,8)

Ισοτιμία €/$ €/$ -5% +5%

EBITDA εκ. € (7,3)  7,5 

Καθαρά Αποτελέσματα εκ. € (5,7)  5,9 

Ίδια Κεφάλαια εκ. € (5,7)  5,9 

Τιμή πετρελαίου $/t -50 +50

EBITDA εκ. €  0,3 (0,3)

Καθαρά Αποτελέσματα εκ. €  0,3 (0,3)

Ίδια Κεφάλαια εκ. €  0,5 (0,5)

Τιμή φυσικού αερίου €/MWh -5 +5

EBITDA εκ. €  12,4 (12,4)

Καθαρά Αποτελέσματα εκ. €  12,4 (12,4)

Ίδια Κεφάλαια εκ. €  12,4 (12,4)

Τιμή Ρύπων (€/t CO2) €/t -1 +1

EBITDA εκ. €  2,2 (2,2)

Καθαρά Αποτελέσματα εκ. €  2,2 (2,2)

Ίδια Κεφάλαια εκ. €  2,2 (2,2)
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LME AL (Αλουμίνιο) $/t +50 -50

EBITDA εκ. €  1,0 (1,0)

Καθαρά Αποτελέσματα εκ. €  1,0 (1,0)

Ίδια Κεφάλαια εκ. €  1,0 (1,0)

Ισοτιμία €/$ €/$ -5% +5%

EBITDA εκ. € (5,6)  5,6 

Καθαρά Αποτελέσματα εκ. € (5,6)  5,6 

Ίδια Κεφάλαια εκ. € (5,2)  5,2 

Τιμή πετρελαίου $/t -50 +50

EBITDA εκ. €  0,3 (0,3)

Καθαρά Αποτελέσματα εκ. €  0,3 (0,3)

Ίδια Κεφάλαια εκ. €  0,3 (0,3)

Τιμή φυσικού αερίου €/MWh -5 +5

EBITDA εκ. €  12,5 (12,5)

Καθαρά Αποτελέσματα εκ. €  12,5 (12,5)

Ίδια Κεφάλαια εκ. €  12,5 (12,5)

2017

Η έκθεση του Ομίλου στους κινδύνους τιμών εμπορευμάτων καθώς και η αντίστοιχη ευαισθησία μπορεί να ποικίλλει ανάλογα 
με τον όγκο των συναλλαγών και τα επίπεδα τιμών. Εν τούτοις, η ανωτέρω ανάλυση θεωρείται αντιπροσωπευτική της έκθεσης 
του Ομίλου στον κίνδυνο αυτό για τις χρήσεις 2018 και 2017.
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3.31.2 Πιστωτικός κίνδυνος

Ο Όμιλος δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από 
τα συμβαλλόμενα, με αυτήν μέρη. Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταμει-
ακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, παράγωγα χρηματοοικονομικά εργα-
λεία και καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοοικονομικά ινστιτούτα, καθώς και 
από εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο από πελάτες.  

Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, ο Όμιλος δεν εκτίθεται θεωρητικά σε 
σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους καθώς δεδομένης της πολυδιάστατης φύ-
σης των λειτουργιών του Ομίλου, δεν υπάρχει σημαντική συγκέντρωση πιστω-
τικού κινδύνου αναφορικά με τις εμπορικές του απαιτήσεις, μιας και αυτός δια-
χωρίζεται σε ένα μεγάλο αριθμό πελατών. Ωστόσο, λόγω των ειδικών συνθηκών 
που επικρατούν τόσο στην Ελλάδα όσο και σε αρκετές αγορές της Ευρώπης, 
ο Όμιλος αφενός παρακολουθεί, σε σταθερή βάση, τις εμπορικές του απαιτή-
σεις ενώ έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών ώστε να 
διασφαλίζει την είσπραξη τους.Ενδεικτικά τέτοιες πολιτικές και πρακτικές περι-
λαμβάνουν την ασφάλιση των πιστώσεων όπου είναι εφικτό, την προείσπραξη, 
σε μεγάλο βαθμό, της αξίας των  πωλούμενων προϊόντων, την εξασφάλιση των 
απαιτήσεων μέσω ενεχυριάσεων σε αποθέματα των πελατών και την λήψη εγ-
γυητικών επιστολών. 

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

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών απαιτήσεων 
την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 για τον Όμιλο  
και την Εταιρεία αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες Μη ληξιπρόθεσμες 
και μη 

απομειωμένες
Σύνολο

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

Ενηλικίωση Εμπορικών 
Απαιτήσεων

2018  64.778  33.004  23.892  28.437  665.930  816.042 

2017  58.253  14.129  16.599  20.115  636.760  745.856 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

Ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες Μη ληξιπρόθεσμες 
και μη 

απομειωμένες
Σύνολο

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

Ενηλικίωση Εμπορικών 
Απαιτήσεων

2018  33.725  6.959  2.685  25.910  319.889  389.168 

2017  36.342  10.022  4.912  19.206  355.672  426.155 

3.31.3 Κίνδυνος ρευστότητας

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

Ο Όμιλος διασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει τις βραχυπρόθε-
σμες επιχειρηματικές ανάγκες, κατόπιν υπολογισμού των  ταμειακών εισροών που προκύπτουν από τη λειτουργία του καθώς και των με-
τρητών και ισοδύναμων μετρητών τα οποία τηρεί. Τα κεφάλαια για τις μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας εξασφαλίζονται πρόσθετα 
από ένα επαρκές ποσό δανειακών κεφαλαίων και την δυνατότητα να πωληθούν μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία. 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 για τον Όμιλο  και την Εταιρεία αναλύεται ως 
εξής:
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ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 
(Ποσά σε χιλιάδες €) 
2018

εντός 6 μηνών 6 έως 12 
μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 

5 έτη Σύνολο

Μακροπρόθεσμα δάνεια  -  -  460.165  73.863  534.028 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια  10.679  18.233  -  -  28.912 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  242.635  152.499  20.450  -  415.585 

Λοιπές Υποχρεώσεις (106.163)  225.056  10.401  14.914  144.208 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πληρωτέες στην 
Επόμενη Χρήση  16.788  24.013  -  -  40.801 

Σύνολο  163.939  419.801  491.016  88.777  1.163.533 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 
(Ποσά σε χιλιάδες €) 
2017

εντός 6 μηνών 6 έως 12 
μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 

5 έτη Σύνολο

Μακροπρόθεσμα δάνεια  -  -  498.870  90.456  589.326 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια  50.629  45.948  -  -  96.577 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  282.757  108.979  19.805  -  411.541 

Λοιπές Υποχρεώσεις (230.131)  257.459  975  55.556  83.859 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πληρωτέες στην 
Επόμενη Χρήση  22.342  21.415  -  -  43.757 

Σύνολο  125.597  433.801  519.650  146.012  1.225.060 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 
(Ποσά σε χιλιάδες €) 
2018

εντός 6 μηνών 6 έως 12 
μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 

5 έτη Σύνολο

Μακροπρόθεσμα δάνεια  -  -  369.323  -  369.323 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια  267  -  -  -  267 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  199.354  65.778  19.618  -  284.750 

Λοιπές Υποχρεώσεις  98.013  10.050  -  14.914  122.977 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πληρωτέες στην 
Επόμενη Χρήση  8.666  13.916  -  -  22.582 

Σύνολο  306.300  89.744  388.941  14.914  799.899 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

Ενηλικίωση Υποχρεώσεων 
(Ποσά σε χιλιάδες €) 
2017

εντός 6 μηνών 6 έως 12 
μήνες 1 έως 5 έτη αργότερα από 

5 έτη Σύνολο

Μακροπρόθεσμα δάνεια  -  -  388.160  -  388.160 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια  31.801  43.692  -  -  75.492 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  264.888  21.363  19.618  -  305.869 

Λοιπές Υποχρεώσεις  46.524  6.055 -  14.909  67.488 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πληρωτέες στην 
Επόμενη Χρήση  18.440  13.190  -  -  31.631 

Σύνολο  361.653  84.300  407.778  14.909  868.640 

Σημειώνεται ότι στον παραπάνω πίνακα δεν περιλαμβάνονται υποχρεώσεις σε πελάτες από την εκτέλεση τεχνικών έργων 
καθώς η ενηλικίωση του ποσού αυτού δεν μπορεί να εκτιμηθεί. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται οι προκαταβολές πελατών, οι 
υποχρεώσεις από κατασκευαστικά συμβόλαια καθώς και οι προβλέψεις και τα δεδουλευμένα έξοδα.
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Επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων στην Ελλάδα

Οι διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνταν για περίπου πέντε μήνες, μετα-
ξύ της Ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμών, δεν κατάφεραν να καταλήξουν 
σε επίτευξη συμφωνίας των δυο πλευρών μέχρι και την ημερομηνία λήξης της 
παράτασης του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας (30/6/2015). 
Απόρροια της πορείας και κατάληξης των εν λόγω διαπραγματεύσεων ήταν 
μια συνεχιζόμενη και διαρκώς εντεινόμενη εκροή κεφαλαίων από τις Ελληνικές 
Τράπεζες η οποία, σε συνδυασμό με την παύση παροχής περαιτέρω ρευστό-
τητας προς το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα μέσω του έκτακτου μηχανισμού 
ρευστότητας (ELA) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ECB), οδήγησε στην 
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 28ης Ιουνίου 2015, σύμφωνα με 
την οποία κηρύχτηκε τραπεζική αργία και επιβλήθηκαν περιορισμοί κίνησης κε-
φαλαίων (Capital Controls). Με νέα ΠΝΠ της 18ης Ιουλίου 2015, αποφασίστηκε 
η παύση της τραπεζικής αργίας αλλά παρέμειναν, έστω και με θετικές διαφορο-
ποιήσεις, οι περιορισμοί στην κίνηση των κεφαλαίων. 

Ο Όμιλος παρακολουθούσε και συνεχίζει να παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή 
τις εν λόγω εξελίξεις, λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε να εξασφαλίζει 
την απρόσκοπτη συνέχιση της επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Έχοντας 
ως πρακτικό και ουσιαστικό πλεονέκτημα τη διεθνή δραστηριοποίηση και τον 
εξαγωγικό του προσανατολισμό, ο Όμιλος καταφέρνει να ανταποκρίνεται με 
επιτυχία στις δυσκολίες που υφίστανται, στηρίζοντας τη ρευστότητα του εγχώ-
ριου συστήματος και συνεχίζοντας απρόσκοπτα και ομαλά τη λειτουργία του σε 
όλους τους τομείς δραστηριοποίησης. 

3.32 Επιμετρήσεις Εύλογης αξίας

Ο Όμιλος υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση σε 
Εύλογες Αξίες».  Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 
ενεργητικού και υποχρεώσεων που παρουσιάζονται 
στην κατάσταση οικονομικής θέσης και τα οποία 
επιμετρούνται στην εύλογη αξία, ομαδοποιούνται 
βάσει μιας ιεραρχίας εύλογης αξίας τριών επιπέ-
δων. Τα τρία αυτά επίπεδα εξαρτώνται ανάλογα 
με το πώς καθορίζονται οι σημαντικές παράμετροι 
επιμέτρησής του. Ως αποτέλεσμα τα τρία αυτά επί-
πεδα έχουν ως εξής:

- Επίπεδο 1: Τιμές διαπραγμάτευσης σε μια 
ενεργό αγορά

- Επίπεδο 2: Τιμές, από μοντέλα αποτίμησης 
που βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομένα 
της αγοράς, εκτός από τιμές μιας ενεργούς 
αγοράς που περιλαμβάνονται στο Επίπεδο 1

-  Επίπεδο 3: Τιμές από μοντέλα αποτίμησης 
που δεν βασίζονται σε παρατηρήσιμα δεδομέ-
να της αγοράς.

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα τρία Επί-
πεδα κατηγοριοποίησης των χρηματοοικονομι-
κών στοιχείων  ενεργητικού και υποχρεώσεων του 
Ομίλου που επιμετρώνται στην εύλογη αξία την 
31.12.2018 και 31.12.2017:
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ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

(Ποσά σε χιλιάδες  €) 31/12/2018 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα

σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων

            Μετοχές  10  10  -  - 

            Ομόλογα Τραπεζών  54  54  - -

Λοιπά Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού  159  113  8  37 

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Για Αντιστάθμιση Ταμειακών 
Ροών  2.152  -  -  2.152 

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων  29.453  -  29.453  - 

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (Forward)  -  -  -  - 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού  31.827  177  29.462  2.188 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων

Συμβάσεις Ανταλλαγής Επιτοκίων (Swaps)  396  -  396  - 

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (Forward)  3.386  -  3.386  - 

Δικαίωμα Προαίρεσης Για Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών  2.227  -  2.227  - 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων  6.009  -  6.009  - 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

(Ποσά σε χιλιάδες  €) 31/12/2017 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα

σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων

            Μετοχές  761  761  -  - 

            Ομόλογα Τραπεζών  53  53  -  - 

Λοιπά Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού  163  117  8  37 

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (Forward)  15.168  -  15.168  - 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού  16.145  932  15.176  37 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων

Συμβάσεις Ανταλλαγής Επιτοκίων (Swaps)  566  -  566  - 

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων  61.843  -  61.843  - 

Συμβόλαια Προαίρεσης Εμπορευμάτων  348  -  348  - 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων  62.757  -  62.757  - 
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ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες  €) 31/12/2018 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα

σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων

            Μετοχές  10  10  -  - 

            Ομόλογα Τραπεζών  54  54  -  - 

Λοιπά Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού  37  -  -  37 

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων  29.453  -  29.453  - 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού  29.554  63  29.453  37 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (Forward)  3.386  -  3.386  - 

Δικαίωμα Προαίρεσης Για Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών  2.227  -  2.227  - 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων  5.613  -  5.613  - 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες  €) 31/12/2017 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα

σε εύλογες αξίες μέσω αποτελεσμάτων

            Μετοχές  761  761  -  - 

            Ομόλογα Τραπεζών  53  53  -  - 

Λοιπά Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού  37  -  -  37 

Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος (Forward)  15.168  -  15.168  - 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού  16.019  814  15.168  37 

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων

Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων  61.843  -  61.843  - 

Συμβόλαια Προαίρεσης Εμπορευμάτων  348  -  348 -

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Υποχρεώσεων  62.191 -  62.191  - 

Εντός της χρήσης 2018 δεν προέκυψε καμία μεταφορά μεταξύ των επιπέδων 1 και 2.
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3.33 Διαχείριση κεφαλαίου

Στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου του Ομίλου είναι η απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του και 
η επίτευξη των αναπτυξιακών του σχεδίων σε συνδυασμό με την πιστοληπτική του ικανότητα. Για τον σκοπό διαχείρισης κε-
φαλαίου ο Όμιλος παρακολουθεί τους δείκτες «Καθαρός δανεισμός προς Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων («EBITDA») και «Καθαρός δανεισμός προς Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων». Σαν καθαρό δανεισμό 
ο Όμιλος ορίζει το σύνολο των τοκοφόρων δανειακών υποχρεώσεων μείον το σύνολο των διαθεσίμων του. Ο Όμιλος διαχειρί-
ζεται τους δείκτες με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει πιστοληπτική ικανότητα συμβατή με την αναπτυξιακή του στρατηγική.

Για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017, αντίστοιχα, οι δείκτες εξελίχθηκαν ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

31/12/2018 31/12/2017

(Ποσά σε χιλιάδες €)

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις  534.028  598.755 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις  28.912  95.998 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση  35.551  34.327 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (208.090) (160.940)

Καθαρός Δανεισμός Ομίλου  390.400  568.141 

Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν 
Αποσβ (EBITDA)  283.559  305.978 

Ίδια Κεφάλαια  1.561.048  1.430.992 

Καθαρός Δανεισμός Ομίλου / Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, 
Eπενδ Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA)  1,38  1,86 

Καθαρός Δανεισμός Ομίλου / Ίδια Κεφάλαια  0,25  0,40 

Η Εταιρεία δεν διαχειρίζεται το κεφάλαιό της σε εταιρικό επίπεδο αλλά στα πλαίσια των ενοποιημένων μεγεθών της. Ο Όμιλος, 
λόγω του τραπεζικού δανεισμού, έχει την υποχρέωση και περιορισμό όπως ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια 
να είναι μικρότερος της μονάδας. 

3.34 Μερίσματα προτεινόμενα και διανεμηθέντα 

Η Διοίκηση σκοπεύει να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,3600 / 
μετοχή, ενώ στη συγκριτική χρήση, προτάθηκε η διανομή μερίσματος €0,3200 / μετοχή. Η προτεινόμενη διανομή τελεί υπό την 
έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

3.35 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται για τον Όμιλο σε 2.109 και για την 
Εταιρεία σε 1.795.  Αντίστοιχα την 31/12/2017 ανήλθε για τον Όμιλο σε 2.071 και για την Εταιρεία σε 1.778.

3.36 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Τα  διεταιρικά υπόλοιπα και οι συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών που ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης 
έχουν απαλειφθεί. Ακολουθούν πίνακες που απεικονίζουν τις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα του Ομίλου 
και της Εταιρείας αντίστοιχα, με τις  συνδεόμενες  εταιρείες: 
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ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Πωλήσεις Εμπορευμάτων 

Θυγατρικές  -  -  112.534  94.291 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη  709  -  709  - 

Σύνολο  709  -  113.243  94.291 

Αγορές Εμπορευμάτων 

Θυγατρικές  -  -  29.619  19.035 

Σύνολο  -  -  29.619  19.035 

Πωλήσεις Υπηρεσιών & Λοιπές Πωλήσεις

Θυγατρικές  - -  7.243  9.842 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη  24.469  4.563  14.346  4.253 

Σύνολο  24.469  4.563  21.589  14.095 

Αγορές Υπηρεσιών 

Θυγατρικές  -  -  4.078  27.200 

Διευθυντικά Στελέχη  12.569  17.157  9.874  14.954 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη  12.035  7.624  11.641  7.365 

Σύνολο  24.604  24.781  25.593  49.519 

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεμένα μέρη 

Θυγατρικές  - -  122.338  - 

Σύνολο  -  -  122.338  - 

Υπόλοιπα απαιτήσεων από συνδεδεμένα μέρη

Θυγατρικές  -  -  93.612  203.645 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη  61.474  5.926  4.834  5.878 

Σύνολο  61.474  5.926  98.446  209.523 

Χορηγηθείσες εγγυήσεις για συνδεμένα μέρη 

Θυγατρικές  955.313  859.915  955.313  859.915 

Σύνολο  955.313  859.915  955.313  859.915 

Υπόλοιπα υποχρεώσεων προς συνδεδεμένα μέρη

Θυγατρικές  -  -  19.281  36.473 

Διευθυντικά Στελέχη  -  37  188  37 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη  133  491  129  490 

Σύνολο  133  528  19.598  37.000 

Οι παραπάνω εγγυήσεις αφορούν: 

Κατά € 510,42εκ σε εγγυήσεις για Τραπεζικά Δάνεια των εταιρειών του Ομίλου και  κατά €444,9εκ σε εγγυήσεις της μητρικής προς Πελά-
τες και Προμηθευτές αυτών. 

Σημειώνεται ότι το παραπάνω ποσό των εγγυήσεων που έχει εκδόσει η μητρική προς Πελάτες και Προμηθευτές των θυγατρικών της 
εταιρειών, αντιστοιχεί στο μέγιστο της εγγύησης και του κινδύνου που έχει αναληφθεί από τη μητρική ανεξάρτητα από τη πιθανότητα 
πραγμάτωσης του εν λόγω κινδύνου.
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Οι συναλλαγές με τις ανωτέρω εταιρείες πραγματοποιούνται σε καθαρά εμπορική βάση. Ο Όμιλος δεν συμμετείχε σε καμία 
συναλλαγή ασυνήθους φύσης ή περιεχομένου η οποία να είναι ουσιώδης για τον Όμιλο, ή τις εταιρείες και τα άτομα που συνδέ-
ονται στενά με αυτόν, και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο μέλλον. Καμία από τις συναλλαγές 
δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες. 

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

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου και τις οικογένειές τους.

3.37 Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις

3.37.1 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2017, οι εταιρείες του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια υπαγωγής στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, έλαβαν Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης, 
σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και του άρθρου 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013, χωρίς να προκύψουν 
ουσιώδεις διαφορές. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1006/2016, οι εταιρείες οι οποίες έχουν υπαχθεί στον ως άνω ειδικό φο-
ρολογικό έλεγχο δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Για τη χρήση 2018 ο φορολογικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφω-
σης βρίσκεται σε εξέλιξη. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές 
φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστά-
σεις.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω σχετικά με την Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης (όπου έχει εφαρμογή), στον κατωτέρω 
πίνακα παρουσιάζονται οι χρήσεις για τις οποίες οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και των ημεδαπών θυγατρικών 
της δεν έχουν καταστεί οριστικές:

ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική

(Ποσά σε χιλιάδες €) 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017

Βραχυπρόθεσμες παροχές

- Μισθοί Διευθ. Στελεχών και Αμοιβές Δ.Σ.  11.832  16.372  9.714  14.582 

- Κόστος κοινωνικής ασφάλισης  683  719  161  373 

- Λοιπές αποζημιώσεις  45  57 - -

 12.560  17.148  9.874  14.954 

Παροχές μετά τη λήξη της εργασίας, σχετικές 
με:

- Προγράμματα καθορισμένων εισφορών  9  9  -  - 

Σύνολο  12.569  17.157  9.874  14.954 
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ

 1 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. -

 2 ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (απορρόφηση από την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. εντός του 
2018) -

 3 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΑΕ 
(απορρόφηση από την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. εντός του 2018) 2010

 4 PROTERGIA Α.Ε. (απορρόφηση από την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. εντός του 2018) 2010

 5 PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (απορρόφηση από την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. εντός του 2018) 2010

 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. 2010

 7 ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. 2010

 8 BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS TKT A.E, Μαρούσι Αττικής 2010 & 2014-2018*

 9 ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. 2006-2010

 10 ΔΕΣΦΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2010-2018

 11 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2014-2018

 12 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Α.Ε. 2010

 13 ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, Μαρούσι Αττικής 2014-2018

 14 ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2010 & 2014-2018*

 15 ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ, Αμφίκλεια Φθιώτιδας 2010 & 2014-2018*

 16 ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 2010 & 2016-2018

 17 ΥΔΡΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 2010 & 2014-2018*

 18 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε.(ΕΝ.ΔΥ.Α.Ε.), Μοσχάτο Αττικής 2010 & 2014-2018*

 19 ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2010 & 2014-2018*

 20 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, Μαρούσι Αττικής 2010 & 2014-2018*

 21 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2010

 22 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2010 & 2014-2015*

 23 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2010 & 2014-2018*

 24 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2010 & 2014-2018*

 25 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2010 & 2014-2018*

 26 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2010 & 2014-2018*

 27 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚOΜΠΙ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2010 & 2014-2018*

 28 ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2010 & 2014-2018*

 29 ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2010 & 2014-2018*

 30 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2010 & 2014-2018*

 31 ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2010



Ε
τή

σ
ιε

ς 
Ο

ικ
ον

ομ
ικ

ές
 Κ

α
τα

σ
τά

σ
ει

ς

173

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ

 32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2010

 33 SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, Μαρούσι Αττικής 2010 & 2014-2018*

 34 ΜΟΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1/7/2009-30/6/2010 & 2014-2018*

 35 PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. 1/7/2009-30/6/2010 & 2014-2018*

 36 ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. (πρώην ΑΝΕΜΟΣΤΡΑΤΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.) 2009 - 2010 & 2014-2018*

 37 ΑΝΕΜΟΔΡΑΣΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. 2009 - 2010 & 2014-2018*

 38 ΑΝΕΜΟΡΑΧΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. 2009 - 2010 & 2014-2018*

 39 PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (πρώην ΑΝΕΜΟΣΚΑΛΑ Α.Ε. Α.Π.Ε.) 2009 - 2010 & 2014-2018*

 40 ΧΟΡΤΕΡΟΥ Α.Ε. Α.Π.Ε. 2010 & 2014-2018*

 41 ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΔΡΟΣΕΡΗ ΡΑΧΗ Α.Ε. 2010 & 2014-2018*

 42 ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΠΛΑΚΑ ΤΡΑΝΗ Α.Ε. 2010 & 2014-2018*

 43 ΚΙΣΣΑΒΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ Α.Ε. 2010 & 2014-2018*

 44 ΑΕΤΟΒΟΥΝΙ Α.Ε. 2010 & 2014-2018*

 45 ΛΟΓΓΑΡΙΑ Α.Ε. 2010 & 2014-2018*

 46 ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ 2014-2018*

 47 ΚΕΡΑΣΟΥΔΑ ΑΕ 2014-2018*

 48 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΡΓΟΣΤΥΛΙΑΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. 2014-2018*

 49 Κ/Ξ  ΜΕΤΚΑ  – ΤΕΡΝΑ 2009-2018*

 50 ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER A.E. 2010

 51 ΚΙΛΚΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΡΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. Α.Π.Ε. 2010 & 2014-2018*

 52 ΑΝΕΜΟΡΟΗ Α.Ε. Α.Π.Ε. 2010 & 2014-2018*

 53 PROTERGIA ENERGY A.E. 2010 & 2014-2018*

 54 SOLIEN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. 2007-2011 & 2014-2018*

 55 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  Β.Ε.Α.Ε. (πρώην ΟΣΤΕΝΙΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) 2010 & 2014

 56 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2007-2018

 57 ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2003-2018

 58 ΙΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, 
Μοσχάτο Αττικής 2010-2011, 2013-2018

 59 ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΩΝ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η.Ε. 2008-2014

 60 ΜΑΚΡΥΝΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η.Ε. 2008-2018

 61 M&M ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ -

 62 BUSINESS ENERGY ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ Α.Ε. 2008-2015 

* Οι εν λόγω εταιρείες έλαβαν Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης για τις χρήσεις 2011-2013 ενώ από τη χρήση 2014 και έπει-
τα και βάσει της τροποποίησης των διατάξεων του Ν.4174/2013 άρθρο 65Α παρ.1 δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια του ελέγχου.
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ

 1 RODAX ROMANIA SRL, Βουκουρέστι Ρουμανίας 2009-2018

 2 DROSCO HOLDINGS LIMITED, Λευκωσία Κύπρος 2003-2018

 3 ΜΕΤΚΑ BRAZI SRL, Βουκουρέστι Ρουμανίας 2008-2018

 4 POWER PROJECTS, Τουρκία 2010-2018

 5 GREEN ENERGY A.E. 2007-2018

 6 METKA RENEWABLES LIMITED 2015-2018

 7 SOMETRA S.A., Sibiu Ρουμανίας 2003-2018

 8 STANMED TRADING LTD, Κύπρος 2011-2018

 9 MYTILINEOS FINANCE S.A., Λουξεμβούργο 2007-2018

 10 RDA TRADING, Νήσοι Guernsey 2007-2018

 11 MYTILINEOS BELGRADE D.O.O., Σερβία 1999-2018

 12 MYVEKT INTERNATIONAL SKOPJE, Π.Γ.Δ.Μ. 1999-2018

 13 MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. 2011-2018

 14 MYTILINEOS INTERNATIONAL COMPANY A.G. "MIT Co" 2013-2018

 15 DELTA PROJECT CONSTRUCT SRL, Βουκουρέστι Ρουμανίας 2005-2018

 16 RIVERA DEL RIO 2015-2018

 17 METKA-EGN LTD (CYPRUS) 2015-2018

 18 METKA-EGN LTD (ENGLAND) 2015-2018

 19 METKA -EGN SpA 2015-2018

 20 METKA-EGN USA LLC 2015-2018

 21 METKA POWER WEST AFRICA LIMITED 2015-2018

 22 METKA-EGN KZ 2018

 23 METKA-EGN MEXICO 2018

 24 METKA-EGN UGANDA SMC LTD νεοϊδρυθείσα

 25 METKA-EGN JAPAN LTD νεοϊδρυθείσα

 26 METKA INTERNATIONAL LTD 2016-2018

 27 METKA  POWER INVESTMENTS 2016-2018

 28 METKA IPS LTD 2018

 29 INTERNATIONAL POWER SUPPLY AD 2016-2018

 30 MTRH Developmnet GmbH 2016-2018

 31 METKA EGN SARDINIA SRL, Σαρδηνία νεοϊδρυθείσα

 32 METKA EGN FRANCE SRL, Γαλλία νεοϊδρυθείσα

 33 METKA EGN SPAIN SLU, Ισπανία νεοϊδρυθείσα

 34 METKA EGN KOREA LTD, Κορέα νεοϊδρυθείσα

 35 METKA EGN GENERAL CONTRACTORS LTD, Αγγλία νεοϊδρυθείσα

 36 METKA EGN AUSTRALIA PTY LTD, Αυστραλία νεοϊδρυθείσα

 37 METKA EGN SINGAPORE PTE LTD, Σιγκαπούρη νεοϊδρυθείσα

 38 VIGA RENOVABLES SP1 SL, Ισπανία νεοϊδρυθείσα

 39 VIGA RENOVABLES SP2 SL, Ισπανία νεοϊδρυθείσα

 40 METKA EGN AUSTRALIA PTY HOLDINGS LTD νεοϊδρυθείσα

Ανέλεγκτες χρήσεις - αλλοδαπές εταιρείες του Ομίλου

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται τα έτη για τα οποία οι φορολογικές υποχρεώσεις των αλλοδαπών θυγατρικών εταιρειών του Ομί-
λου δεν έχουν καταστεί οριστικές.
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3.37.2 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και
ενδεχόμενες απαιτήσεις  

Ενημερωτικά σημειώματα ΑΔΜΗΕ 

Την 17/12/2014, ο ΑΔΜΗΕ απέστειλε στην ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (η Εται-
ρεία) -ως καθολική διάδοχο της Αλουμίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε. 
λόγω συγχώνευσης- ενημερωτικά σημειώματα που αφορούν σε έκ-
δοση πιστωτικού τιμολογίου ποσού € 17,4εκ σχετικού με Ειδικό Φόρο 
Κατανάλωσης (ΕΦΚ) Αερίου του Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρι-
σμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) για την περίοδο από 28/11/2012 έως 
και 31/10/2013 (η Αναφερόμενη Περίοδος). Ο εν λόγω ΕΦΚ είχε τι-
μολογηθεί στον ΑΔΜΗΕ κατά την προαναφερόμενη περίοδο βάσει 
σχετικών χρεωστικών σημειωμάτων του.

Σχετικά με το ανωτέρω, σημειώνονται τα εξής: 

- Η ΣΗΘ είναι χαρακτηρισμένη κατανεμόμενη μονάδα συμπαραγω-
γής, μέρος της οποίας είναι υψηλής απόδοσης (Συμπαραγωγή Ηλε-
κτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης-ΣΗΘΥΑ) κατά τα οριζό-
μενα στον κώδικα αλλά και σύμφωνα με τους ειδικούς λειτουργικούς 
όρους που έχουν εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 700/2012 απόφαση της 
ΡΑΕ (όπως έχει τροποποιηθεί από την απόφαση 341/2013).

- Σύμφωνα με το Ν4001/2011, άρθρο 197 παρ 2, από 1/9/2011 όλοι 
οι σταθμοί ΣΗΘΥΑ, ανεξάρτητα από την εγκατεστημένη ισχύ τους 
αποκτούν προτεραιότητα κατά την κατανομή του φορτίου τους. Ει-
δικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 197 του ανω-
τέρω Νόμου, οι σταθμοί ΣΗΘΥΑ με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη 
από 35MW, θα αποζημιώνονται με τις τιμές της περίπτωσης ιστ του 
πίνακα του Ν3468/2006 προσαυξημένων με το Συντελεστή ρήτρας 
Φυσικού Αερίου (ΣΡ) υπολογιζόμενου σύμφωνα με τον εξής τύπο: ΣΡ 
= 1+(Μ.Τ.Φ.Α.η−26)/(100 x nel) 

Όπου: 
o Μ.Τ.Φ.Α.η: η ανά μήνα μέση μοναδιαία τιμή πώλησης φυσικού 

αερίου σε €/MWh ανωτέρας θερμογόνου δύναμης (ΑΘΔ) στους 
χρήστες ΦΑ στην Ελλάδα οι οποίοι είναι πελάτες ηλεκτροπαρα-
γωγής. Η τιμή αυτή ορίζεται με μέριμνα της Διεύθυνσης Πετρε-
λαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής και κοινοποιείται ανά μήνα στον ΔΕΣΜΗΕ. 

o nel: ο ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης της διάταξης ΣΗΘΥΑ επί 
ανωτέρας θερμογόνου δύναμης (ΑΘΔ) φυσικού αερίου, ο οποί-
ος ορίζεται σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία της μονάδας όπως 
αυτά καταγράφονται από τον αντίστοιχο Διαχειριστή. 

Η τιμή του ΣΡ δεν μπορεί να είναι μικρότερη της μονάδας και καθο-
ρίζεται ανά περίπτωση με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (η Υ.Α.) κατόπιν γνώμης της ΡΑΕ. 
Η γνώμη αυτή της ΡΑΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη και την ονομαστική 
ισχύ του σταθμού, κατά τρόπο που η προσδιοριζόμενη τιμή να βαίνει 
εν γένει μειούμενη με την αύξηση της ισχύος.

Εξάλλου, όπως ορίζεται στην από 2/11/2011 επιστολή της Διεύθυν-
σης Πετρελαϊκής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής, η Μ.Τ.Φ.Α.η δίδεται σε €/MWh και συ-
μπεριλαμβάνει τον ΕΦΚ.   

Ο σταθμός ΣΗΘΥΑ της Εταιρείας, έχει εγκατεστημένη ισχύ 334MW, 
εκ των οποίων τα 134,6MW εγχέονται κατά προτεραιότητα (ΣΗΘΥΑ), 
σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις Έγκρισης Ειδικών Λειτουργι-
κών Όρων. Από την 1/9/2011, μέχρι και την 31/10/2013 (η οποία χρη-
σιμοποιείται ως τελευταία ημερομηνία εκκαθάρισης του ΕΦΚ από τον 
ΑΔΜΗΕ) η τιμή του ΣΡ, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, δεν είχε καθορι-
στεί καθώς δεν είχε εκδοθεί η σχετική απόφαση του Υπουργού Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, παρά το γεγονός ότι 
η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας είχε εκδώσει δύο σχετικές γνωμοδοτή-
σεις σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 197§2 του Ν. 4001/2011 
(ΡΑΕ 3/2012, ΡΑΕ 5/2013). Κατά συνέπεια, η ΣΗΘ, δεν τιμολογούσε 
ούτε εισέπραττε τίμημα κατά τα οριζόμενα στον Ν4001/2011. Αντ’ 

αυτού, κατόπιν υπογραφής του από 26.4.2013 Ιδι-
ωτικού Συμφωνητικού της Εταιρείας με το ΛΑΓΗΕ, 
η ΣΗΘ τιμολόγησε προσωρινά, για όλη την προα-
ναφερόμενη περίοδο, το ελάχιστο τίμημα που θα 
μπορούσε να προκύψει από την εφαρμογή του μα-
θηματικού τύπου του Ν 4001/2011 (αν η τιμή του 
ΣΡ έπαιρνε την τιμή της μονάδας, ή αλλιώς αν η 
Μ.Τ.Φ.Α. ισοδυναμούσε με 26€/MWh). Με βάση 
το Ιδιωτικό Συμφωνητικό, η οριστική εκκαθάριση 
θα πραγματοποιούταν μετά τον ορισμό του ΣΡ, 
κατόπιν της έκδοσης της σχετικής Υ.Α., προκειμέ-
νου η εγχυθείσα ενέργεια ΣΗΘΥΑ να αποζημιωθεί 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην «Συμπληρω-
ματική Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ» (ΦΕΚ Β’ 
3108/23.11.2012) που υπεγράφη στις 28.11.2012 
μεταξύ της Εταιρείας και του ΛΑΓΗΕ. 

Από τις προαναφερόμενες διατάξεις του Ν 
4001/2011, σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα στην 
σχετική επιστολή της Διεύθυνσης Πετρελαϊκής Πο-
λιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής, τα προβλεπόμενα στο 
Ιδιωτικό Συμφωνητικό της Εταιρείας με το ΛΑΓΗΕ 
αλλά και την «Συμπληρωματική Σύμβαση Συναλλα-
γών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανεμόμενης Μονά-
δας ΣΗΘΥΑ» των δυο μερών, επιβάλλεται η ανά-
κτηση του ΕΦΚ Φυσικού Αερίου κατά το μέρος της 
κατανάλωσης αυτού για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία, αναγνώρισε 
ως υποχρέωση (αφαιρετικά των απαιτήσεων από 
τον ΑΔΜΗΕ), το μέρος του ΕΦΚ Φυσικού Αερίου 
που αντιστοιχούσε στην κατανάλωση για την παρα-
γωγή θερμικής ενέργειας (Ατμός για την παραγω-
γική διαδικασία της Αλουμίνας) συνολικού ποσού € 
9,1εκ. 

Αναφορικά με το υπόλοιπο ποσό του σχετικού 
ενημερωτικού σημειώματος του ΑΔΜΗΕ, ύψους 
€8,3εκ, το οποίο αφορά στον ΕΦΚ Φυσικού Αερίου 
που αντιστοιχούσε στην κατανάλωση για την παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ΣΗΘΥΑ), σημειώνεται 
ότι αυτό δεν αποτελεί υποχρέωση για την Εταιρεία. 
Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΔΛΠ 37, «μια υποχρέω-
ση είναι μια παρούσα δέσμευση της επιχείρησης η 
οποία προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος, 
η τακτοποίηση της οποίας αναμένεται να έχει ως 
αποτέλεσμα εκροή από πλευράς επιχείρησης, πό-
ρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη». Στη 
βάση των όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω, λόγω του 
ότι για την Αναφερόμενη Περίοδο η Εταιρεία δεν 
έχει λάβει τελική τιμή αποζημίωσης (μέσω του ΣΡ, 
βλ ανωτέρω), ενώ και με βάση το Ιδιωτικό Συμφω-
νητικό μεταξύ της Εταιρείας και του ΛΑΓΗΕ η ορι-
στική εκκαθάριση θα πραγματοποιούταν μετά την 
έκδοση της σχετικής Υ.Α. για τον καθορισμό του ΣΡ 
(η οποία εντούτοις δεν έχει εκδοθεί), η Εταιρεία θε-
ωρεί ότι δεν έχει καμία δέσμευση η οποία να στοι-
χειοθετεί νομικά την υποχρέωση επιστροφής του 
ποσού των €8,3εκ. Μια σχετική υποχρέωση ενδεχο-
μένως να προκύψει με την έκδοση της προαναφε-
ρόμενης Υ.Α. για τον καθορισμό του ΣΡ, περίπτωση 
κατά την οποία η Εταιρεία εκτιμά ότι η τελική απο-
ζημίωσή του για την εγχυθείσα ηλεκτρική ενέργεια 
ως ΣΗΘΥΑ θα υπερκαλύπτει το ποσό των €8,3εκ. 
Κατά συνέπεια, δεν αναμένεται να προκύψει ζημία 
για την Εταιρεία. 
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Τέλος, αναφορικά και με την οριστική οικονομική εκκαθάριση της ΣΗΘ για τη 
χρήση 2013, σημειώνεται ότι, την 4/6/2015 η Εταιρεία, με επιστολή της προς τον 
ΛΑΓΗΕ, προσκάλεσε τον τελευταίο σε συγκρότηση τριμελούς επιτροπής επίλυ-
σης διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 2 της «Συμπληρωματικής Σύμ-
βασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας κατανεμόμενης  μονάδας ΣΗΘΥΑ» 
που έχει υπογραφεί μεταξύ των δυο μερών. Η προς επίλυση διαφορά αφορά 
στη μη αναγνωρισθείσα από την Εταιρεία επιβολή της έκτακτης εισφοράς αλ-
ληλεγγύης (10% επί της τιμής ΣΗΘΥΑ) όπως και της έκδοσης του πιστωτικού 
σημειώματος του Ν 4254/2014 (10% επί της τιμής ΣΗΘΥΑ) για τη χρήση 2013. 
Τα μέρη μετά από διαπραγματεύσεις κατέληξαν σε ένα αμοιβαία αποδεκτό σχέ-
διο συνυποσχετικού διαιτησίας προκειμένου να προσφύγουν από κοινού για την 
επίλυση της διαφοράς στην ειδική διαιτησία στη ΡΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 37 
του Ν.4001/2011. Στις 07/02/2018 τα δύο μέρη υπέγραψαν το συνυποσχετικό 
για την παραπομπή της ως άνω διαφοράς στην μόνιμη διαιτησία της ΡΑΕ. Στο 
πλαίσιο της διαιτητικής διαδικασίας έχουν οριστεί οι διαιτητές και αναμένεται ο 
ορισμός του επιδιαιτητή.

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 37.14: «Μια πρόβλεψη θα πρέπει να αναγνωρίζεται όταν 
α) υπάρχει παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη) ως αποτέλεσμα γε-
γονότος του παρελθόντος, β) είναι περισσότερο πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή 
οικονομικών πόρων για την τακτοποίηση αυτής της δέσμευσης, και  γ)  μπορεί 
να εκτιμηθεί αξιόπιστα το ποσό της υποχρέωσης. Εάν οι ανωτέρω συνθήκες δεν 
πληρούνται, δεν αναγνωρίζεται πρόβλεψη»

Για την εν λόγω υπόθεση δεν έχει αναγνωρισθεί πρόβλεψη, καθώς σύμφωνα 
και με τις σχετικές γνωμοδοτήσεις των νομικών συμβούλων του Εταιρείας και 
την εκτίμηση της Διοίκησης της εταιρείας: α) δεν έχει έως τώρα οριστικοποιηθεί 
η ύπαρξη δέσμευσης και β) δεν πιθανολογείται ότι τελικά θα υπάρξει εκροή 
οικονομικών πόρων.

Υπόθεση Κρατικής ενίσχυσης κατά της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ως καθολικής δι-
αδόχου της  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.  λόγω συγχώνευσης), 
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Σε συνέχεια των όσων έχουν αναφερθεί σχετικά σε προγενέστερες οικονομικές 
εκθέσεις, το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε την προ-
σφυγή της Εταιρείας με την από 13.03.2018 απόφασή του. Η Εταιρεία έχει προ-
σφύγει κατά της ως άνω απόφασης στα αρμόδια Δικαστήρια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που θα έχουν την τελική κρίση περί του χαρακτήρα της διαφοράς αυ-
τής της τιμής πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος ως παράνομης ή μη κρατικής 
ενίσχυσης και αναμένεται ο ορισμός δικασίμου. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία έχει 
αναγνωρίσει το σχετικό ποσό των € 17,4 εκ. πλέον € 4,2 εκ. τόκων στα αποτελέ-
σματα της χρήσης 2017.

Αξίωση ΔΕΠΑ κατά της Εταιρείας (υπό την ιδιότητά της ως καθολικής δι-
αδόχου της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. και της Protergia Θερ-
μοηλεκτρική Αγ.Νικολάου Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Προμήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας λόγω συγχώνευσης) και της Κόρινθος Power A.E. 

Η ΔΕΠΑ αξίωσε για χρεώσεις από αναδρομική αναθεώρηση συμβατικής τιμής 
λόγω αναθεώρησης στις τιμές της προμηθεύτριας της ΔΕΠΑ τουρκικής εταιρεί-
ας «BOTAS PETROLEUM PIPELINE CORPORATION»:

• ποσό 6,26εκ €, πλέον τόκων 0,87εκ € από την Εταιρεία (ως καθολική διά-
δοχο της Protergia Θερμοηλεκτρική Αγ.Νικολάου Ανώνυμη Εταιρεία Πα-
ραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας),

• ποσό 7,25εκ  €, πλέον τόκων 1,58εκ € από την Εταιρεία (ως καθολική διά-
δοχο της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.), και 

•       ποσό 4,65εκ € πλέον τόκων 0,62εκ € από την ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.

Τόσο η Εταιρεία όσο και η ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. αμφισβήτησαν την ύπαρξη 
των παραπάνω οφειλών τους. 

Ειδικότερα:

Η Εταιρεία (ως καθολική διάδοχος της Protergia Θερμοηλεκτρική Αγ.Νικολά-

ου Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Προμήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας λόγω συγχώνευσης) καθώς 
και η ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. προσέφυγαν σε 
διαιτησία κατά της ΔΕΠΑ ΑΕ για την επίλυση των 
σχετικών διαφορών, από την οποία περιορίστηκε 
η κατά κεφάλαιο απαίτηση της ΔΕΠΑ σε 24 μήνες 
και κρίθηκε ότι η Εταιρεία και η ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER 
AE οφείλουν προς τη ΔΕΠΑ μόνο τις κατά κεφάλαιο 
χρεώσεις που αντιστοιχούν στα έτη 2012 και 2013, 
ήτοι ποσό 4,2εκ Ευρώ η Εταιρεία και ποσό 3,2εκ 
Ευρώ η ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER AE, ενώ για τα έτη 
2011, 2014 και 2015 δεν οφείλουν προς τη ΔΕΠΑ 
οποιοδήποτε ποσό. Περαιτέρω, η σχετική απόφαση 
έκρινε ότι οι ενάγουσες εταιρείες δεν οφείλουν στη 
ΔΕΠΑ τους τιμολογηθέντες τόκους επί του συνόλου 
(για όλα τα έτη) των κατά κεφάλαιο χρεώσεων. 

Επιπλεόν, η Εταιρεία ως καθολική διάδοχος και της 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. βρίσκεται σε 
συζητήσεις με την ΔΕΠΑ αναφορικά με την περί-
πτωση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. 
Σημειώνεται ότι η ΑτΕ έχει σημαντικά ισχυρότερα 
επιχειρήματα από την Protergia και την Κόρινθος 
Power, τόσο λόγω των όρων της σύμβασης που 
ίσχυαν για αυτή όσο και λόγω του τρόπου υπολο-
γισμού της αποζημίωσης για την ενέργεια ΣΥΘΗΑ 
που ενέχεε η ΑτΕ στο σύστημα κατά την κρίσιμη πε-
ρίοδο, ο οποίος δεν λάμβανε υπόψιν την προσαύξη-
ση που υπολόγιζε η ΔΕΠΑ για τη σύμβαση BOTAS. 
Συνεπεία των ανωτέρω, τα αποτελέσματα του Ομί-
λου επιβαρύνθηκαν με ποσό € 6,4 εκ.  εκ των οποί-
ων  € 3 εκ. αφορούν σχηματισμένες προβλέψεις της 
κλειόμενης χρήσης για την περίπτωσης της ΑΛΟΥ-
ΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. 

Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτή-
σεις

Δικαστική Διένεξη με UBAF 

Σε συνέχεια των όσων έχουν αναφερθεί σχετικά σε 
προγενέστερες οικονομικές εκθέσεις, κατόπιν της 
λήξεως της συμφωνίας της Εταιρείας (υπό την ιδι-
ότητα της ως καθολικής διαδόχου της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 
λόγω συγχώνευσης) με την UBAF (Τράπεζα) για την 
τήρηση ταμειακών διαθεσίμων της Εταιρείας ύψους 
αρχικά € 59,7 εκατ. σε προθεσμιακό λογαριασμό 
(term deposit), επακολούθησε η άρνηση της UBAF 
να μεταφέρει το διατηρούμενο ως άνω υπόλοιπο 
στον λογαριασμό όψεως της Εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια του 2017 αποδεσμεύτηκε από την 
Τράπεζα ποσό € 32 εκ. ενώ κατά την τρέχουσα χρή-
ση τα δύο μέρη παραιτήθηκαν από τις δικαστικές 
διενέξεις και έχουν προβεί σε αμοιβαία συμφωνία 
για τη χρήση του υπολοίπου ποσού στα πλαίσια 
της λειτουργίας της Εταιρείας και της χορήγησης 
πιστωτικών γραμμών.

Διαιτησία με ENTREPOSE ALGERIE SPA

Η εταιρεία ENTREPOSE ALGERIE SPA, υπό την ιδι-
ότητά της ως υπεργολάβος της Εταιρείας (υπό την 
ιδιότητα της ως καθολικής διαδόχου της της ΜΕ-
ΤΚΑ Α.Ε. λόγω συγχώνευσης) επί τη βάσει σχετικής 
συμβάσεως (αρ. Α-7449) που συνήφθη την 1η Ιου-
νίου 2014 αναφορικά με την εκτέλεση μέρους των 
εργασιών, που αφορούν την κατασκευή του ηλε-
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κτροπαραγωγικού σταθμού Hassi R’ mel ΙΙ στην Αλγερία, έχει ασκήσει 
αίτηση διαιτησίας κατά της Εταιρείας ενώπιον του Διαιτητικού Δικα-
στηρίου του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), αξιώνοντας 
να της καταβληθεί το ποσό των 6.968.496,39 EUR επιπλέον τόκων 
ως αποζημίωση εξαιτίας ζημιών που υπέστη επί τη βάσει της ανωτέ-
ρω συμβάσεως. Η Εταιρεία (ως καθολική διάδοχος της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 
λόγω συγχώνευσης), προτίθεται να απαντήσει στην ανωτέρω αίτηση 
διαιτησίας καταθέτοντας παράλληλα αίτημα κατά της ENTREPOSE 
ALGERIE SPA για την καταβολή αποζημίωσης και ποινικών ρητρών 
συνολικού ύψους περίπου 8.650.000 EUR λόγω μη τήρησης από τον 
εργολάβο συμβατικών υποχρεώσεών του από την ίδια σύμβαση. Συ-
νεπεία φιλικού διακανονισμού των δύο μερών μέσα στη χρήση κα-
ταργήθηκαν οι ανωτέρω αξιώσεις και δεν υφίστανται εκατέρωθεν 
απαιτήσεις.

Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις της Εταιρείας

Υπάρχουν λοιπές ενδεχόμενες αξιώσεις τρίτων, ύψους €4,3 εκ., κατά 
της Εταιρείας, για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη. Σύμφω-
να με το ΔΛΠ 37.14: «Μια πρόβλεψη θα πρέπει να αναγνωρίζεται όταν 
α) υπάρχει παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη) ως αποτέλε-
σμα γεγονότος του παρελθόντος, β) είναι περισσότερο πιθανό ότι θα 
υπάρξει εκροή οικονομικών πόρων για την τακτοποίηση αυτής της 
δέσμευσης, και γ) μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα το ποσό της υποχρέ-
ωσης. Εάν οι ανωτέρω συνθήκες δεν πληρούνται, δεν αναγνωρίζεται 
πρόβλεψη» 

Για τις εν λόγω υποθέσεις δεν έχει αναγνωρισθεί πρόβλεψη, καθώς 
σύμφωνα και με τις σχετικές γνωμοδοτήσεις των νομικών συμβούλων 
του Εταιρείας και την εκτίμηση της Διοίκησης της εταιρείας: α) δεν 
έχει έως τώρα οριστικοποιηθεί η ύπαρξη δέσμευσης και β) δεν πιθα-
νολογείται ότι τελικά θα υπάρξει εκροή οικονομικών πόρων. 

Επιπλέον, υπάρχουν αξιώσεις της εταιρείας κατά τρίτων οι οποίες 
ανέρχονται συνολικά σε €12,8εκ.

3.38 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

• Την 07.01.2019 η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ανακοίνωσε την υπογραφή 
σύμβασης για την κατασκευή του Εμπορευματικού Κέντρου Θριασί-
ου, αρχικού συμβατικού ποσού €109 εκατ. Η σύμβαση συνάφθηκε με 
την ένωση των εταιρειών ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ-Goldair (ΘΕΚ Α.Ε.), που απο-
τελεί τον Παραχωρησιούχο του Έργου, με διάρκεια παραχώρησης 
60 ετών. Το Έργο αφορά στην Μελέτη και Κατασκευή του πρώτου 
Logistics Park στην Ελλάδα, που περιλαμβάνει την ανάπτυξη απο-
θηκών καθώς και υποστηρικτικών κτηρίων συνολικής επιφάνειας 
235.000 m2 εντός οικοπέδου επιφάνειας 588 στρεμμάτων, ιδιοκτη-
σίας ΓΑΙΑΟΣΕ. Παράλληλα με τις κατασκευές των κτηριακών εγκα-
ταστάσεων, θα κατασκευαστεί οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο εντός 
του πάρκου, με σκοπό την δυνατότητα ανεφοδιασμού των αποθηκών, 
με συνδυασμό μεταφορικών μέσων, μία δυνατότητα μοναδική για τα 
ελληνικά δεδομένα. Η πρώτη φάση του Έργου αναμένεται να ολο-
κληρωθεί εντός 24 μηνών από την έναρξη ισχύος της σύμβασης πα-
ραχώρησης, που τοποθετείται εντός του επόμενου τριμήνου.

• Την 16.01.2019 η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ανακοίνωσε την ολοκλήρω-
ση της απόκτησης του συνόλου των μετοχών (50%) που κατέιχε η 
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. στην εταιρεία M 
ΚΑΙ Μ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. Την 08.03.2019 καταχωρίσθηκε στο 
Γ.Ε.Μ.Η. η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθη-
καν οι τροποποιήσεις των άρθρων 1&10 του καταστατικού της Μ ΚΑΙ 
Μ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ. Η επωνυμία της εταιρείας μετά τις τροπο-
ποιήσεις είναι «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «M-NG TRADING».   

• Την 21.02.2019 η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ανακοίνωσε τη συμφωνία 
για την εξαγορά ποσοστού 60% της εταιρείας ZEOLOGIC Α.Β.Ε.Ε 

(“ZEOLOGIC”) με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία 
παρέχει καινοτόμες λύσεις στον τομέα επεξεργα-
σίας υγρών και στερεών αποβλήτων. Η ZEOLOGIC 
αποτελεί μια νεοφυή ελληνική επιχείρηση η οποία 
ιδρύθηκε το 2014 με στόχο την εκμετάλλευση της 
διεθνούς κατοχυρωμένης τεχνολογίας με βάση 
την γεωχημική διεργασία (Geochemical Active Clay 
Sedimentation - GACS) για την επεξεργασία υγρών 
και στερεών αποβλήτων. H ZEOLOGIC επεξεργά-
ζεται σε δικές της εγκαταστάσεις και προμηθεύει 
τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων τις οποίες 
εγκαθιστά, με τα απαραίτητα χημικά αναλώσιμα για 
την μακροχρόνια λειτουργία τους. Η στρατηγική 
της συνεργασία με την MYTILINEOS θα επιτρέψει 
στη ZEOLOGIC να διεισδύσει σε νέες αγορές, σε 
διεθνές επίπεδο, αλλά και να αναπτύξει τις καινο-
τόμες τεχνολογίες της σε νέες εφαρμογές. Ταυτό-
χρονα, η MYTILINEOS και ειδικότερα ο Τομέας Έρ-
γων EPC και Υποδομών μπορούν να επεκτείνουν 
περαιτέρω την δραστηριότητά τους στον τομέα των 
Περιβαλλοντικών Έργων και της κυκλικής οικονο-
μίας.
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Διαθεσιμότητα των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ομίλου και της Εταιρείας είναι καταχωρημένες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.mytilineos.gr. Επίσης, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας 
βρίσκονται αναρτημένες οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι Εκθέσεις ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και οι Εκθέσεις των 
Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών που ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Επίσης, οι μέτοχοι 
και επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις για τον Όμιλο μπορούν να απευθύνονται κατά τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες στη Διεύθυνση Επενδυτικών Σχέσεων του Ομίλου. Τέλος, στην ιστοσελίδα του Ομίλου - www.mytilineos.gr- 
υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση καθώς και τα Ετήσια Δελτία των προηγούμενων χρήσεων αλλά και 
άλλες σημαντικές πληροφορίες.

Ευάγγελος Μυτιληναίος
Α.Δ.Τ. ΑΝ 094179/2017

Σπυρίδων Κασδάς
Α.Δ.Τ. ΑΒ 050826/2006

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
και Δ/νων Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος Α’ του
Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Καλαφατάς
Α.Δ.Τ. ΑΖ 556040/2008

Σπυρίδων Πετράτος
Α.Δ.Τ. ΑΒ 263393/2006

Γενικός Διευθυντής
Οικονομικών Υπηρεσιών

Διευθυντής
Οικονομικών Υπηρεσιών
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Η σελίδα έχει σκοπίμως αφεθεί κενή





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΩΝ 

ΛΟΙΠΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ-

ΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1/1-31/12/2018

(Ποσά σε χιλιάδες €) ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Φ.Α. ΑΠΕ ΛΟΙΠΑ

Πωλήσεις σε Τρίτους

Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε ΕΧΕ και ΔΑΠΕΕΠ (πρώην 
ΛΑΓΗΕ)  319.054  25.268  -  27.834  -  -  372.156 

Πωλήσεις σε ΑΔΜΗΕ  37.687  52  -  -  -  -  37.739 

Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές λιανικής  -  217.761  -  -  -  -  217.761 

Εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας  -  14.133  - -  -  -  14.133 

Λοιπές πωλήσεις  37  1.242  -  447  2  -  1.729 

Εσοδα από πώληση Φυσικού Αερίου  -  -  48.381  -  -  -  48.381 

Εσοδα από λοιπές υπηρεσίες Φυσικού Αερίου  -  -  2.410  -  -  -  2.410 

Εσωτερικές Πωλήσεις

Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας  -  795  -  -  -  -  795 

Λοιπές υπηρεσίες  405  365  72  61  708  -  1.611 

Εσοδα απο εσωτερικές πωλήσεις Φυσικού Αερίου  -  -  117.715 -  -  -  117.715 

Εσοδα από Λοιπές Δραστηριότητες Ομίλου

Εσοδα από Λοιπές Δραστηριότητες Ομίλου  -  -  -  -  -  733.293  733.293 

Σύνολο Εσόδων  357.184  259.616  168.578  28.343  710  733.293  1.547.723 

Εξοδα & Αγορές

Εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας  - (22.355)  - -  -  - (22.355)

Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από ΕΧΕ και ΔΑΠΕΕΠ (πρώην 
ΛΑΓΗΕ) (550) (95.998)  -  - -  - (96.548)

Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από Τρίτους  - (5.307)  -  -  -  - (5.307)

Υπηρεσίες από ΑΔΜΗΕ (493) (49.315)  -  -  -  - (49.808)

Υπηρεσίες από ΔΕΔΔΗΕ (52) (60.079)  -  -  -  - (60.131)

Χρέωση Προμήθειας Φυσικού Αερίου  -  - (121.962)  -  -  - (121.962)

Λοιπά Κόστη Φυσικού Αερίου  -  - (1.113)  -  -  - (1.113)

Χρέωση Μεταφοράς Φυσικού Αερίου  -  - (32.465)  -  -  - (32.465)

Χρέωση Διανομής Φυσικού Αερίου  -  - (945)  - -  - (945)

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (6.764) (5.177) (771) (536) (1.245)  - (14.492)

Αμοιβές Τρίτων (4.625) (7.268) (761) (1.423) (102)  - (14.179)

Αγορά Δικαιωμάτων CO2 (25.492)  -  -  -  -  - (25.492)

Κατανάλωση Φυσικού Αερίου (141.408)  -  -  -  - - (141.408)

Συντηρήσεις και Παροχές Τρίτων (3.558) (53) (10) (3.158)  -  - (6.779)

Λοιπές Παροχές Τρίτων (3.527) (1.633) (124) (904) (82) - (6.270)

Φόροι - Τέλη (2.531) (1) (8) (1.311)  - - (3.850)

Λοιπές Δαπάνες (2.990) (2.170) (363) (2.073) (66)  - (7.662)

Αποσβέσεις (42.643) (2.058) (29) (7.053) (12)  - (51.796)

Προβλέψεις  - (939) - (3)  -  - (942)

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (6.794) (353) (392) (2.529)  562  - (9.506)

Απομείωση Συμμετοχών  -  -  -  -  -  -  - 

Ζημίες / (Κέρδη) από συναλλαγματικές διαφορές  43  -  826  -  -  -  869 

Έκτακτα (Έσοδα) / Έξοδα (3.084) (68) (32)  330 (3)  - (2.856)

Εσωτερικά Εξοδα & Αγορές

Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας - (151)  -  -  -  - (151)

Λοιπές Υπηρεσίες (1.091) (21) (3) (998)  -  - (2.113)

Κατανάλωση Φυσικού Αερίου (104.944)  - (12.771)  -  - - (117.715)

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (434)  -  434  -  -  -  - 

Εξοδα από Λοιπές Δραστηριότητες Ομίλου  -  -  -  -  - (589.422) (589.422)

Σύνολο Εξόδων (350.937) (252.946) (170.489) (19.658) (948) (589.422) (1.384.398)

Κέρδη/ (Ζημίες) προ Φόρων  6.248  6.670 (1.912)  8.687 (238)  143.871  163.325 

Κέρδη/ (Ζημίες) προ Φόρων Από Διακοπτόμενες 
Δραστηριότητες  -  -  - -  - (3.591) (3.591)

Κέρδη/ (Ζημίες) προ Φόρων Από Συνεχιζόμενες 
Δραστηριότητες  6.248  6.670 (1.912)  8.687 (238)  147.462  166.917 
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ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΩΝ 

ΛΟΙΠΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ-

ΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1/1-31/12/2017

(Ποσά σε χιλιάδες €) ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Φ.Α. ΑΠΕ ΛΟΙΠΑ

Πωλήσεις σε Τρίτους

Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε ΕΧΕ και 
ΔΑΠΕΕΠ (πρώην ΛΑΓΗΕ)  295.960  12.552  -  24.454  -  -  332.966 

Πωλήσεις σε ΑΔΜΗΕ  46.085  216  -  -  -  -  46.301 

Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας σε καταναλωτές 
λιανικής  -  189.274  -  -  -  -  189.274 

Εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας  -  6.264  -  -  -  -  6.264 

Λοιπές πωλήσεις  96  708  -  419  9  -  1.232 

Εσοδα από πώληση Φυσικού Αερίου  -  -  -  -  -  -  - 

Εσοδα από λοιπές υπηρεσίες Φυσικού Αερίου  -  -  -  -  -  -  - 

Εσωτερικές Πωλήσεις

Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας  -  -  -  -  -  -  - 

Λοιπές υπηρεσίες  38.046  -  -  -  2.851  -  40.897 

Εσοδα απο εσωτερικές πωλήσεις Φυσικού 
Αερίου  -  -  -  -  -  -  - 

Εσοδα από Λοιπές Δραστηριότητες Ομίλου  -  -  -  -  -  -  - 

Εσοδα από Λοιπές Δραστηριότητες Ομίλου  -  -  -  -  -  968.439  968.439 

Σύνολο Εσόδων  380.186  209.013  -  24.873  2.860  968.439  1.585.371 

Εξοδα & Αγορές

Εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας  - (12.262)  -  -  - - (12.262)

Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από ΕΧΕ και 
ΔΑΠΕΕΠ (πρώην ΛΑΓΗΕ)  - (93.977)  -  -  -  - (93.977)

Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από Τρίτους  - (436)  -  -  -  - (436)

Υπηρεσίες από ΑΔΜΗΕ  - (63.761)  -  -  -  - (63.761)

Υπηρεσίες από ΔΕΔΔΗΕ  - (27.349)  -  -  -  - (27.349)

Χρέωση Προμήθειας Φυσικού Αερίου  -  -  -  -  -  - -

Λοιπά Κόστη Φυσικού Αερίου  -  -  -  -  -  -  - 

Χρέωση Μεταφοράς Φυσικού Αερίου  -  -  -  -  -  -  - 

Χρέωση Διανομής Φυσικού Αερίου  -  - - -  -  -  - 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (5.112) (2.671)  - (313) (2.182) - (10.278)

Αμοιβές Τρίτων (1.813) (3.307)  - (2.289) (251)  - (7.660)

Αγορά Δικαιωμάτων CO2 (10.181)  -  -  - -  - (10.181)

Κατανάλωση Φυσικού Αερίου (74.475)  -  -  -  -  - (74.475)

Συντηρήσεις και Παροχές Τρίτων (3.713) (117)  - (2.438) (1)  - (6.270)

Λοιπές Παροχές Τρίτων (3.587) (1.160) - (994) (718)  - (6.459)

Φόροι - Τέλη (1.701) (5) - (979)  -  - (2.685)

Λοιπές Δαπάνες (12.512) (3.667)  - (1.466) (109) (24) (17.778)

Αποσβέσεις (44.331) (777)  - (5.939) (20) - (51.068)

Προβλέψεις  - (1.000)  -  16 -  - (984)

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (13.844)  57  - (6.293) (299) - (20.380)

Απομείωση Συμμετοχών  -  -  - (391)  -  - (391)

Ζημίες / (Κέρδη) από συναλλαγματικές διαφορές  125  -  -  -  -  -  125 

Έκτακτα (Έσοδα) / Έξοδα  34 (140)  - (193) (4)  - (302)

Εσωτερικά Εξοδα & Αγορές

Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας  -  -  -  -  -  -  - 

Λοιπές Υπηρεσίες (3.581) (3.565)  - (18)  -  - (7.165)

Κατανάλωση Φυσικού Αερίου (175.429)  - -  -  -  - (175.429)

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα (1.053)  -  -  1.881 (494)  -  334 

Εξοδα από Λοιπές Δραστηριότητες Ομίλου  -  -  -  -  - (815.195) (815.195)

Σύνολο Εξόδων (351.173) (214.137)  - (19.416) (4.078) (815.219) (1.404.026)

Κέρδη/ (Ζημίες) προ Φόρων  29.012 (5.124)  -  5.457 (1.219)  153.220  181.347 

Κέρδη/ (Ζημίες) προ Φόρων Από Διακοπτόμενες 
Δραστηριότητες  -  -  -  -  - (262) (262)

Κέρδη/ (Ζημίες) προ Φόρων Από 
Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες  29.012 (5.124)  -  5.456 (1.219)  153.482  181.609 
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ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΩΝ 

ΛΟΙΠΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ-

ΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

31/12/2018

(Ποσά σε χιλιάδες €) ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Φ.Α. ΑΠΕ ΛΟΙΠΑ

Στοιχεία Ενεργητικού

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις  626.256  385  3  183.642  552  330.950  1.141.786 

Υπεραξία Επιχείρησης  -  -  -  14.212  -  195.101  209.313 

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία  81.709  3.221  -  20.977  25  129.345  235.277 

Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις  -  -  -  139.934  206.616 (346.550)  - 

Επενδύσεις Σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις  -  -  -  604  7.212  15.956  23.773 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις  25.212  -  17  811  74  116.915  143.030 

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού  -  -  - -  -  159  159 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις  239  454  3.116  12  92  101.106  105.019 

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού  733.415  4.060  3.136  360.193  214.571  542.982  1.858.357 

Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

Αποθέματα - Συνολική αξία  26.935  -  -  417  -  157.025  184.377 

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις  49.928  31.745  21.355  9.986  1.538  684.755  799.307 

Λοιπές Απαιτήσεις  27.087  21.001  29.669  59.069  65.575  56.793  259.193 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων  -  -  -  -  -  63  63 

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία  -  -  -  -  -  31.605  31.605 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  11.907  4.038  1.273  11.743 -  179.129  208.090 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού  115.858  56.784  52.297  81.215  67.113  1.109.370  1.482.637 

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού  849.273  60.844  55.433  441.408  281.684  1.652.352  3.340.994 

Στοιχεία Παθητικού

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις

Ίδια Κεφάλαια

Στοιχεία ιδιών κεφαλαίων  424.211  4.513  546  178.647  254.686  647.462  1.510.065 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής  424.211  4.513  546  178.647  254.686  647.462  1.510.065 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  -  -  -  -  -  52.671  52.671 

Ίδια Κεφάλαια  424.211  4.513  546  178.646  254.686  700.133  1.562.736 

Κεφαλαιακή παραχώρηση σε επιχειρησιακές μονάδες  45.894 (1.373)  9.829  24.260  17.266 (97.564) (1.687)

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις  105.016  -  -  59.689 -  369.323  534.028 

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία  -  -  -  -  -  2.787  2.787 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις  61.958  -  -  5.465  9.016  135.677  212.116 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία  641  -  42  41  -  15.550  16.273 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  24.817  9.174  -  33.801  -  61.873  129.666 

Προβλέψεις  -  -  - -  -  14.130  14.130 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων  192.432  9.174  42  98.996  9.016  599.339  908.999 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  21.840  20.734  2.332  671  211  562.558  608.346 

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις  1.068  15.231  175  1.692  36  33.803  52.005 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις  168 -  -  27.947  -  797  28.912 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση  10.000  -  -  8.219  -  17.332  35.551 

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία  -  -  -  396  -  2.826  3.222 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  153.660  12.564  42.508  100.580  469 (166.878)  142.903 

Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις  -  -  -  -  -  7  7 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  186.736  48.529  45.015  139.506  716  450.444  870.946 

Σύνολο υποχρεώσεων  379.168  57.703  45.057  238.502  9.732  1.049.783  1.779.945 

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις  849.273  60.844  55.433  441.408  281.684  1.652.352  3.340.994 
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ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡHΣΕΩΝ 

ΛΟΙΠΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ-

ΤΗΤΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΟΜΙΛΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

31/12/2017

(Ποσά σε χιλιάδες €) ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
Φ.Α. ΑΠΕ ΛΟΙΠΑ

Στοιχεία Ενεργητικού

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις  424.429  140  -  164.336  554  547.317  1.136.779 

Υπεραξία Επιχείρησης  -  -  -  14.212 -  195.101  209.313 

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία  85.324  1.819  -  18.853  67  129.452  235.515 

Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις  -  -  -  139.934  206.136 (346.070)  - 

Επενδύσεις Σε Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις  -  -  -  604  7.212  15.555  23.372 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις  26.151  -  -  800  74  97.154  124.178 

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού  -  -  -  -  -  162  162 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις  254  204  -  13  92  134.040  134.603 

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού  536.158  2.163  -  338.753  214.135  772.711  1.863.927 

Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

Αποθέματα - Συνολική αξία  18.445  -  -  278  -  140.167  158.890 

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις  24.900  23.268  -  14.403  1.586  681.699  745.857 

Λοιπές Απαιτήσεις  119.338  24.166  -  37.224  59.329  32.567  272.625 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων  -  -  -  -  -  814  814 

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία  -  -  -  -  -  15.168  15.168 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  856  50.287  -  14.642  11.606  83.549  160.941 

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού  163.539  97.722 -  66.547  72.522  953.964  1.354.290 

Γενικό Σύνολο Ενεργητικού  699.697  99.885  -  405.300  286.656  1.726.675  3.218.219 

Στοιχεία Παθητικού

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις

Ίδια Κεφάλαια

Στοιχεία ιδιών κεφαλαίων  295.039  7.379  -  170.391  257.195  646.865  1.376.866 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 
της Μητρικής  295.039  7.379  -  170.391  257.195  646.865  1.376.866 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές  -  -  -  -  -  54.122  54.122 

Ίδια Κεφάλαια  295.039  7.379  -  170.391  257.195  700.987  1.430.991 

Κεφαλαιακή παραχώρηση σε επιχειρησιακές 
μονάδες  40.247  3.310  -  22.928 (12.735) (53.750) -

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις  193.439 -  -  67.583  -  337.733  598.755 

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία  -  -  -  -  -  4.227  4.227 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις  62.084  -  -  4.888  9.016  105.108  181.096 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία  373  -  -  26  118  16.765  17.283 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις  -  8.004  -  18.931  -  55.337  82.271 

Προβλέψεις  -  -  -  -  -  13.564  13.564 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων  255.896  8.004  -  91.428  9.135  532.734  897.197 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  2.429  9.997  -  598  95  562.213  575.332 

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις  980  12.512  -  1.560  89  28.372  43.513 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις  14.008  -  -  20.179  4.975  56.835  95.998 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην 
επόμενη χρήση  -  -  -  -  -  -  - 

Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία  -  -  -  566  -  57.965  58.531 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  86.098  58.684 -  90.524  27.902 (180.884)  82.324 

Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις  -  -  -  -  -  -  - 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων  108.515  81.193 -  120.553  33.062  546.704  890.026 

Σύνολο υποχρεώσεων  364.411  89.197  -  211.981  42.197  1.079.438  1.787.223 

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις  699.697  99.885  -  405.300  286.656  1.726.675  3.218.219 
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1. Γενικές Αρχές

Η Μυτιληναίος ΑΕ (Εταιρεία) ως ολοκληρωμένη επιχείρηση με την ιδιότητα του 
παραγωγού και προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και προμηθευτή Φυσικού 
Αερίου λαμβάνοντας υπόψη της τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179) 
και την Οδηγία 2009/72 ΕΚ, αρ. 31, σχετικά με το διαχωρισμό των λογαρια-
σμών ολοκληρωμένων επιχειρήσεων ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, τηρεί 
χωριστούς λογαριασμούς, Ισολογισμό και Κατάσταση Αποτελεσμάτων, για τις 
δραστηριότητες Παραγωγή και Προμήθεια (Εμπορία) στην Αγορά Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 και την 
υπ’ αριθ. 43/2014 εγκριτική απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας καθώς 
και για τη δραστηριότητα Προμήθεια Φυσικού Αερίου, όπως αυτή αναφέρεται 
στο άρθρο 89 του Ν. 4001/2011. 

Η Εταιρεία, δραστηριοποιείται σε κλάδους εκτός ηλεκτρικής ενέργειας (ΗΕ) και 
Φυσικού Αερίου(ΦΑ), όπως ο τομέας της Μεταλλουργίας και Μεταλλείων και 
των Ολοκληρωμένων  Έργων και Υποδομών (EPC). 

Στο τέλος της χρήσης η Εταιρεία συντάσσει και δημοσιεύει κατά ΔΠΧΑ διαχωρι-
σμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης και ισολογισμό ανά Δραστηριότητα 
Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου (Ισολογισμός και Κατάσταση Αποτε-
λεσμάτων προ φόρων), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920. 
Τα Έσοδα, Δαπάνες και στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού που αφορούν τους 
τομείς εκτός ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου παρατείθονται στον Δι-
αχωρισμένο Ενοποιημένο Πίνακα Ισολογισμού και Κατάστασης Αποτελεσμάτων 
στην κατηγορία «Λοιπές δραστηριότητες». 

Οι ανωτέρω καταστάσεις περιέχονται στις σημειώσεις των ετήσιων οικονομικών 
καταστάσεων της Εταιρείας, οι οποίες εγκρίνονται και υπογράφονται κατά νόμο 
και περιέχουν πιστοποιητικό των ορκωτών ελεγκτών, στο οποίο υπάρχει αναφο-
ρά στους εγκεκριμένους από τη ΡΑΕ κανόνες, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
στην παράγραφο 4 του άρθρου 141 και στην παράγραφο 5 του άρθρου 89 του 
Ν. 4001/2011.       

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν προχώρησε σε αναμόρφωση των συγκριτικών 
στοιχείων που παρουσιάζονται ανωτέρω για τη χρήση 2017.

2. Μέθοδοι και Κανόνες Κατανομής  

Μέθοδοι και Λογιστικοί χειρισμοί 

Οι μέθοδοι και λογιστικοί κανόνες που ακολουθεί η Εταιρεία υπαγορεύονται από 
τις γενικές λογιστικές αρχές και τα άρθρα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(ΔΠΧΑ ή IFRS), τα οποία τηρεί υποχρεωτικά. 

Το Λογιστήριο της Εταιρείας είναι πλήρως μηχανογραφημένο με έγκυρο και 
κατάλληλα διαμορφωμένο λογιστικό σχέδιο και πρόγραμμα (SAP), τα οποία 
εξασφαλίζουν την τήρηση διαχωρισμένων λογαριασμών και τη σύνταξη λογιστι-
κά διαχωρισμένων καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης και ισολογισμού ανά 
δραστηριότητα, για τους κλάδους της παραγωγής και προμήθειας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και προμήθειας Φυσικού Αερίου.

Ειδικότερα, εφαρμόζεται η υποχρεωτική καταχώρηση όλων των λογιστικών εγ-
γραφών ανά επιχειρησιακή περιοχή (business area στο SAP), η οποία έχει ορι-
στεί σύμφωνα με τις ανωτέρω Γενικές Αρχές από την Εταιρεία, ως εξής : 

(α) Βusiness Areas / Δραστηριότητες 

• Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς παραγωγής.   
• Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.  
• Προμήθεια Φυσικού Αερίου.
• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
• Λοιπά.

(β) Βusiness Areas εκτός δραστηριοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού 
αερίου

• Λοιπές Δραστηριότητες

Κανόνες Κατανομής Δαπανών και Εσόδων (Αποτε-
λέσματα)

Σε κάθε καταχώρηση παραστατικού ή συναλλα-
γής, καθώς και σε κάθε άλλη εγγραφή του κλάδου 
ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου, τα ποσά 
χαρακτηρίζονται ανά «business area» και στη συ-
νέχεια ενημερώνουν αυτόματα τους αντίστοιχους 
λογαριασμούς δαπανών, εσόδων, ενεργητικού και 
παθητικού. Το πρόγραμμα έχει κλείδα ασφαλείας 
με βάση την οποία καμία εγγραφή δεν επιτρέπεται 
χωρίς τον ανωτέρω χαρακτηρισμό. 

Με τον τρόπο αυτό, τα παραστατικά και οι συναλλα-
γές που αφορούν αποκλειστικά μια από τις δραστη-
ριότητες της Εταιρείας, ή αναφέρουν διακριτά ποσό 
ανά δραστηριότητα, ενημερώνουν άμεσα τους δια-
χωρισμένους λογαριασμούς κάθε Δραστηριότητας 
/ Βusiness Areas (α).    

Παραστατικά και συναλλαγές που δεν αναφέρουν 
διακριτά την δραστηριότητα που αφορούν, στο τέ-
λος κάθε χρήσης κατανέμονται απολογιστικά σε 
κάθε μια από τις κύριες δραστηριότητες με κλείδα 
κατανομής. 

Στη συνέχεια η Εταιρεία καταρτίζει τις ετήσιες κα-
ταστάσεις αποτελεσμάτων κάθε χρήσης ανά δρα-
στηριότητα.

Κανόνες Κατανομής Ενεργητικού και Παθητικού 
Οι εγγραφές που ενημερώνουν Λογαριασμούς 
Ενεργητικού και Παθητικού, όπως πάγια, αποθέ-
ματα, πελάτες, λοιπές απαιτήσεις, προμηθευτές, 
υποχρεώσεις και δάνεια, κατανέμονται με βάση τη 
δραστηριότητα την οποία αφορούν.  

Στο τέλος κάθε χρήσης, το σύνολο των Ιδίων Κε-
φαλαίων κατανέμεται με βάση τη διαφορά Ενεργη-
τικού και Παθητικού της κάθε δραστηριότητας, με 
το χαρακτηρισμό «Κεφαλαιακή Παραχώρηση σε 
επιχειρησιακές μονάδες». 

Με βάση την ως άνω «κεφαλαιακή παραχώρηση», 
καθώς και τις γενικές αρχές λογιστικής, κατανέ-
μονται ανά δραστηριότητα τα Ταμειακά Διαθέσιμα 
και Ισοδύναμα, τυχόν χρηματοοικονομικά προϊόντα, 
φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις, προβλέ-
ψεις και αναβαλλόμενοι φόροι.

3. Περιεχόμενο Ετήσιων Εσόδων και Δαπανών 
Δραστηριοτήτων 

Στους ετήσιους διαχωρισμένους Λογαριασμούς 
Αποτελεσμάτων Χρήσεως περιλαμβάνονται τα 
εξής:

α) Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΕ) 

Στη δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται Έσοδα, 
Δαπάνες και στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού, 
τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από τη λειτουρ-
γία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ει-
δικότερα, 

• Έσοδα από τη λειτουργία του Θερμοηλεκτρικού 
Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συν-
δυασμένου Κύκλου με καύσιμο Φυσικό Αέριο στον 
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Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας της εταιρίας Μυτιληναίος ΑΕ, ονομαστικής 
ισχύος 444,48 ΜW.

• Έσοδα από τη λειτουργία του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Παραγω-
γής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου με καύσιμο Φυσι-
κό Αέριο στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας της εταιρίας Κόρινθος 
Power AE, ονομαστικής ισχύος 436,6 ΜW.

• Έσοδα από τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ  του Σταθμού 
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 
(ΣΗΘΥΑ) με καύσιμο Φυσικό Αέριο της εταιρίας Μυτιληναίος ΑΕ στο 
Ενεργειακό Κέντρο του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας, ονομαστικής ισχύ-
ος 334 ΜW.

• Έξοδα που αφορούν τα ανωτέρω έσοδα με κυριότερα τα εξής : 
Προμήθεια φυσικού αερίου, αγορές ρύπων, αμοιβές και έξοδα προ-
σωπικού και τρίτων, έξοδα συντήρησης και λειτουργίας, αναλώσεις 
ανταλλακτικών, λοιπές δαπάνες παραγωγής και αποσβέσεις, καθώς 
και χρηματοοικονομικά έξοδα.

β) Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας (Εμπορία)

Στη δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται Έσοδα, Δαπάνες και στοι-
χεία Ενεργητικού και Παθητικού, τα οποία προέρχονται από την χον-
δρική (trading) και λιανική (retail) εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Ειδικότερα,

• Τα Έσοδα της χονδρικής προέρχονται κυρίως από τις τιμολογή-
σεις σε Ε.Χ.Ε. (πρώην ΛΑΓΗΕ) και σε εταιρείες του εσωτερικού και 
εξωτερικού, ενώ της Λιανικής από πωλήσεις σε Οικιακούς και Επαγ-
γελματίες καταναλωτές ΗΕ.

• Οι Αγορές αφορούν την προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας από 
Ε.Χ.Ε. (πρώην ΛΑΓΗΕ) και ΔΑΠΕΕΠ  και εταιρείες του εσωτερικού και 
εξωτερικού, τα δικαιώματα εισαγωγής και εξαγωγής ΗΕ, ρυθμιζόμε-
νες χρεώσεις και λοιπές υπηρεσίες από ΑΔΜΗΕ, τη χρήση δικτύου 
(ΔΕΔΔΗΕ), το κόστος Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΝΟΜΕ).

• Τα Έξοδα αφορούν κυρίως αμοιβές και έξοδα προσωπικού, αμοι-
βές και παροχές τρίτων, έξοδα διοίκησης, χρηματοοικονομικά, απο-
σβέσεις και διάφορα έξοδα. 

γ) Προμήθεια Φυσικού Αερίου

Στη δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται Έσοδα, 
Δαπάνες και στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού, 
τα οποία προέρχονται από την εμπορία Φυσικού 
Αερίου. Ειδικότερα:

• Τα Έσοδα της Εμπορίας προέρχονται από την 
προμήθεια Φυσικού Αερίου σε επιλέγοντες πελά-
τες και από Λοιπές Υπηρεσίες Φυσικού Αερίου.

• Οι Αγορές αφορούν το κόστος προμήθειας ΦΑ 
(Χρέωση Ενέργειας, Χρέωση Ισχύος, Χρέωση Ανι-
σοζυγίου), το κόστος Μεταφοράς, το κόστος Διανο-
μής ΦΑ και Λοιπά Κόστη ΦΑ.

• Τα Έξοδα αφορούν κυρίως αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού, αμοιβές και παροχές τρίτων, χρημα-
τοοικονομικά, αποσβέσεις και λοιπά διάφορα έξο-
δα. 

δ) ΑΠΕ

Στη δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνονται Έσοδα, 
Δαπάνες και στοιχεία Ενεργητικού και Παθητικού, 
τα οποία προέρχονται από έργα Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας.

ε) Λοιπά

Περιλαμβάνονται Έσοδα  και Έξοδα της Διοίκησης 
του τομέα Ενέργειας της Μυτιληναίος Α.Ε..

στ) Λοιπές δραστηριότητες εκτός Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας και Φυσικού Αερίου

Περιλαμβάνονται Έσοδα και Έξοδα από λοιπές 
δραστηριότητες εκτός Παραγωγής και Προμήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας και Προμήθειας Φυσικού Αε-
ρίου, στις οποίες δραστηριοποιείται  η Μυτιληναίος 
ΑΕ- Όμιλος Επιχειρήσεων  όπως ο τομέας της Με-
ταλλουργίας και των Ολοκληρωμένων  Έργων και 
Υποδομών (EPC).

        

Ευάγγελος Μυτιληναίος
Α.Δ.Τ. ΑΝ 094179/2017

Σπυρίδων Κασδάς
Α.Δ.Τ. ΑΒ 050826/2006

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
και Δ/νων Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος Α’ του
Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Καλαφατάς
Α.Δ.Τ. ΑΖ 556040/2008

Σπυρίδων Πετράτος
Α.Δ.Τ. ΑΒ 263393/2006

Γενικός Διευθυντής
Οικονομικών Υπηρεσιών

Διευθυντής
Οικονομικών Υπηρεσιών
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