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Παράρτημα Β’

Πίνακας Εταιρικών Ανακοινώσεων 2007

Παράρτημα Γ’

  Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες Μυτιληναίος Α.Ε. και του Ομίλου εταιρειών Μυτιληναίος Α.Ε. από 01.01 
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– 30.09.2007.
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  Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες ΜΕΤΚΑ Α.Ε. και του Ομίλου εταιρειών ΜΕΤΚΑ Α.Ε. από 01.01 – 
31.12.2007 και Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

  Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες από 01.01-31.12.2007 της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. 

  Ισολογισμός Μετασχηματισμού 31.03.2007 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.

  Ισολογισμός Μετασχηματισμού 31.03.2007 ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
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  Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες SOMETRA S.A.από 01.01 – 31.12.2007 και Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτών 
Ελεγκτών – Λογιστών.

  Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες MYTILINEOS FINANCE S.A. από 01.01 – 31.12.2007 και Έκθεση Επισκό-
πησης Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

  Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ από 01.01 – 31.12.2007 
και Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

  Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ από 
01.01 – 31.12.2007 και Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

  Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες ΘΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε.Β.Ε. από 01.01 
– 31.12.2007 και Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.
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Παράρτημα Α’

Επεξηγήσεις για τη Σύνταξη των Λογιστικών Καταστάσεων βάσει των Δ.Π.Χ.Π.

Πληροφόρηση κατά Τομέα

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που παρέχουν 
προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων 
επιχειρηματικών τομέων. 

Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και 
η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στη Μεταλλουργεία στις Κατασκευές και στην Παραγωγή και Εμπορία Ενέργειας. 
Γεωγραφικά ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια, στην Ευρωζώνη και σε Λοιπές Χώρες.

Ενοποίηση

Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άμεσα ή έμμεσα, από άλλη εταιρεία (μη-
τρική), είτε μέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας στην οποία έγινε η επένδυση, είτε 
μέσω της εξάρτησή της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όμιλος. Δηλαδή, θυγατρικές είναι οι επιχει-
ρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική. Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. αποκτά και ασκεί έλεγχο 
μέσω των δικαιωμάτων ψήφου. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία είναι ασκήσιμα κατά 
τον χρόνο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να στοιχειοθετηθεί αν η 
μητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. 

Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) με την μέθοδο της εξαγοράς από την ημερομηνία που 
αποκτάται ο έλεγχος έπ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν 
υφίσταται.

Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όμιλο λογιστικοποιείται βάσει της μεθόδου της αγοράς. Το κόστος κτήσης μιας 
θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των μετοχών που εκδόθηκαν και 
των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άμεσα συν-
δεδεμένου με την συναλλαγή. Τα εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρε-
ώσεις που αποκτώνται σε μία επιχειρηματική συνένωση επιμετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους 
ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. Το κόστος αγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων 
που 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.

Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του 
Ομίλου απαλείφονται. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει 
ενδείξεις απομείωσης, του μεταβιβασθέντος στοιχείου ενεργητικού. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν 
τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο.

Συναλλαγές με την μειοψηφία: Για τη λογιστική αντιμετώπιση συναλλαγών με την μειοψηφία, ο Όμιλος εφαρ-
μόζει τη λογιστική αρχή κατά την οποία αντιμετωπίζει τις συναλλαγές αυτές ως συναλλαγές με τρίτα μέρη εκτός 
Ομίλου. Οι πωλήσεις προς την μειοψηφία δημιουργούν κέρδη και ζημιές για τον Όμιλο τα οποία καταχωρού-
νται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Οι αγορές από την μειοψηφία δημιουργούν υπεραξία, η οποία είναι η 
διαφορά ανάμεσα στο αντίτιμο που πληρώθηκε και στο ποσοστό της λογιστικής αξίας της καθαρής θέσης της 
θυγατρικής εταιρείας που αποκτήθηκε.

Συγγενείς: Είναι οι επιχειρήσεις αυτές πάνω στις οποίες ο Όμιλος μπορεί να ασκήσει σημαντική επιρροή 
αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν είτε θυγατρικές είτε συμμετοχή σε κοινοπραξία. 
Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από τον Όμιλο συνιστούν ότι το κατεχόμενο ποσοστό μεταξύ 20% και 
50% δικαιωμάτων ψήφου μίας εταιρείας υποδηλώνει σημαντική επιρροή πάνω στην εταιρεία αυτή. Επενδύσεις 
σε συγγενείς επιχειρήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος και κατόπιν θεωρούνται ότι χρησιμοποιούν τη 
μέθοδο της καθαρής θέσης. Στο τέλος κάθε χρήσης, το κόστος αυξάνεται με την αναλογία της επενδύτριας 
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επιχείρησης στις μεταβολές της καθαρής θέσης της επενδυόμενης επιχείρησης και μειώνεται με τα λαμβανόμενα 
από τη συγγενή μερίσματα.

Όσον αφορά την υπεραξία απόκτησης, αυτή μειώνει την αξία της συμμετοχής με επιβάρυνση των αποτελεσμά-
των χρήσης, όταν μειώνεται η αξία της. 

Το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων μετά την εξαγορά αναγνωρίζε-
ται στα αποτελέσματα, ενώ το μερίδιο των μεταβολών των αποθεματικών μετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται στα 
αποθεματικά. Οι συσσωρευμένες μεταβολές επηρεάζουν την λογιστική αξία των επενδύσεων σε συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις. Όταν η συμμετοχή του Ομίλου στις ζημίες σε μία συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη 
συμμετοχή της στη συγγενή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε άλλων επισφαλών απαιτήσεων, ο 
Όμιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημίες, εκτός και αν έχει καλύψει υποχρεώσεις ή έχει ενεργήσει πληρωμές 
εκ μέρους της συγγενούς επιχείρησης και εν γένει εκείνων που προκύπτουν από τη μετοχική ιδιότητα.

Μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συγγενών επιχειρήσεων απαλεί-
φονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Μη πραγματοποιημένες ζημιές 
απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοι-
χείου. Οι λογιστικές πολιτικές των συγγενών επιχειρήσεων τροποποιούνται προκειμένου να είναι συνεπείς με 
αυτές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος.

Μετατροπή Ξένου Νομίσματος

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του 
πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί ο Όμιλος (λειτουργικό νόμισμα). Οι ενοποι-
ημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα 
παρουσίασης της μητρικής Εταιρείας και όλων των θυγατρικών της.

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που 
ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλα-
γών 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, θεωρού-
νται 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 αναπό-
σπαστο μέρος των δραστηριοτήτων της μητρικής), μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας με την χρήση των 
ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών, ενώ τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού 
των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων της υπεραξίας και των αναπροσαρμογών της εύλο-
γης αξίας, που προκύπτουν κατά την ενοποίηση, μετατρέπονται σε Ευρώ με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που 
ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών που μετέχουν στην ενοποίηση, και οι οποίες αρχικά πα-
ρουσιάζονται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου, έχουν μετατραπεί σε ευρώ. 
Τα στοιχεία του ενεργητικού και οι υποχρεώσεις έχουν μεταφραστεί σε ευρώ στην ισοτιμία κλεισίματος την 
ημερομηνία του ισολογισμού. Τα έσοδα και τα έξοδα έχουν μετατραπεί στο νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου 
στις μέσες ισοτιμίες κατά την αναφερόμενη περίοδο. Όποιες διαφορές προκύπτουν από αυτήν τη διαδικασία 
έχουν χρεωθεί / (πιστωθεί) στο αποθεματικό μετατροπής ισολογισμών θυγατρικών σε ξένο νόμισμα, της κα-
θαρής θέσης. 
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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 μετάβα-
σης, μείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρεμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχών απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος 
κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.

Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως ξε-
χωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που 
αναμένεται να εισρεύσουν από τη χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξι-
όπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται.

Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν αποσβένονται) 
υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:

Κτίρια 25-35 έτη

Μηχανολογικός εξοπλισμός 4-20 έτη

Αυτοκίνητα 4-10 έτη

Λοιπός εξοπλισμός 4-7 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημε-
ρομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη 
αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.

Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι επισκευές και συντηρήσεις 
καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν.

Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των ενσώματων 
ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού, που συμμετέχει 
στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη. 

Ο Όμιλος ακολουθεί τον βασικό χειρισμό του ΔΛΠ 23 «Κόστος Δανεισμού» καταχωρώντας το κόστος δανει-
σμού ως έξοδο της περιόδου την οποία βαρύνει, ανεξάρτητα από τον τρόπο χρησιμοποίησης των δανείων.

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται η υπεραξία, τα δικαιώματα χρήσης ενσώματων ακινη-
τοποιήσεων, οι άδειες λογισμικού καθώς και άδειες παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας ενεργειακών 
σταθμών.

Υπεραξία: Είναι η διαφορά μεταξύ του κόστους αγοράς και της εύλογης αξίας του ενεργητικού και του παθη-
τικού θυγατρικής / συγγενούς επιχείρησης κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Η εταιρεία κατά την ημερομηνία 
της αγοράς αναγνωρίζει την υπεραξία που προέκυψε από την απόκτηση, ως ένα στοιχείο του ενεργητικού, και 
την εμφανίζει στο κόστος. Το κόστος αυτό είναι ίσο με το ποσό κατά το οποίο το κόστος ενοποίησης υπερβαίνει 
το μερίδιο της επιχείρησης, στα στοιχεία του ενεργητικού, στις υποχρεώσεις και στις ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
της αποκτηθείσας εταιρείας.

Μετά την αρχική αναγνώριση η υπεραξία αποτιμάται στο κόστος μείον τις συσσωρευμένες ζημιές λόγω μείω-
σης της αξίας της. Η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται ετήσια για τυχόν μείωση της αξίας της, εάν 
υπάρχουν γεγονότα που παρέχουν ενδείξεις για ζημιά σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 36.

Στην περίπτωση που το κόστος της απόκτησης είναι μικρότερο από το μερίδιο της εταιρείας στα ίδια κεφάλαια 
της αποκτηθείσας επιχείρησης, τότε η πρώτη υπολογίζει ξανά το κόστος της απόκτησης, αποτιμά τα στοιχεία του 
ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της αποκτηθείσας επιχείρησης και αναγνωρίζει 
απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης ως κέρδος οποιαδήποτε διαφορά παραμείνει μετά τον επανυπολογισμό.
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Δικαίωμα Χρήσης Ενσώματων Στοιχείων: Δικαιώματα εκμετάλλευσης ενσώματων στοιχείων που παραχωρού-
νται στα πλαίσια συμβάσεων κατασκευής έργων (αντισταθμιστικά οφέλη) αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους, 
εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία παραχώρησης τους, μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται 
με βάση την μέθοδο των παραγόμενων μονάδων. 

Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενερ-
γούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται 
από 1 έως 3 χρόνια.

Άδειες Παραγωγής, Εγκατάστασης και Λειτουργίας Ενεργειακών Σταθμών. Οι διάφοροι τύποι αδειών τις 
οποίες τηρεί στην κατοχή του ο Όμιλος, του παρέχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσει ενεργειακές μονάδες ή 
το δικαίωμα να παράγει και να πουλάει ενέργεια. Οι παρούσες συνθήκες της αγοράς παρέχουν σαφείς ενδεί-
ξεις για την ανακτήσιμη αξία των αδειών αυτών. Για το λόγο αυτό ο Όμιλος έχει αναγνωρίσει άδειες ως άυλα 
περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία τους, μειωμένη με τις αποσβέσεις και κάθε πρόβλεψη για μείωση της 
αξίας τους. Ο Όμιλος διενεργεί ελέγχους μείωσης της αξίας τους σε ετήσια βάση κάνοντας χρήση της εξής 
μεθοδολογίας:

i)  Εφαρμόζει ποσοστά πιθανοτήτων σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης σχετικά με την κατασκευή μονά-
δων για τις οποίες τηρεί άδειες.

ii)  Εφαρμόζει τη μεθοδολογία των Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών, χρησιμοποιώντας παραδοχές οι οποίες 
επικρατούν στην αγορά ενέργειας. Η περίοδος η οποία εξετάζεται από τη διοίκηση, υπερβαίνει τα πέντε έτη, 
διάστημα το οποίο ενθαρρύνεται από το ΔΛΠ 36, καθώς ιδιαίτερα για τις ανανεώσιμες ενεργειακές μονάδες 
ακόμα και μια μεγαλύτερη περίοδος θα κρίνεται αρκετά ικανοποιητική.

iii)  Η τελική ανακτήσιμη αξία υπολογίζεται για ένα συνολικό χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων ή θερμικών ενερ-
γειακών μονάδων, πολλαπλασιάζοντας 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 ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη από τη λογιστική, διενεργείται πρόβλεψη για μείωση 
της αξίας σε βάρος των αποτελεσμάτων.

Για την παρουσιαζόμενη περίοδο, η ανακτήσιμη αξία των αδειών τις οποίες απέκτησε ο Όμιλος, υπερβαίνει τη 
λογιστική αξία.

Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε 
έλεγχο απομείωσης ετησίως όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι 
ανακτήσιμη. Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και του καθαρού αναπόσβεστου ποσού καταχωρείται στα 
αποτελέσματα. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους 
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο 
ποσό μεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημία λόγω μείωσης της αξίας των 
στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή 
της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους.

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα πλαίσια μιας 
αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά 
από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης 
είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην 
επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης 
ωφέλιμης ζωής του.

Χρηματοοικονομικά Μέσα

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε 
μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση. 
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Τα χρηματοοικονομικά μέσα του Ομίλου ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία της σύμ-
βασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν.

i) Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Αποτιμώμενα στην Εύλογη Αξία τους μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης

Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω προ-
ϋποθέσεις:
 - Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς (συμπεριλαμβάνονται τα 
παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισμένα και αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, αυτά που απο-
κτώνται ή δημιουργούνται με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν μέρος ενός 
χαρτοφυλακίου από αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα).
 - Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη αξία, με 
αναγνώριση των μεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης.
Στον Ισολογισμό του Ομίλου οι συναλλαγές και η αποτίμηση σε εύλογες αξίες των παραγώγων απεικονίζο-
νται σε ξεχωριστά κονδύλια του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων με τίτλο «Παράγωγα Χρηματοοικονομικά 
Στοιχεία». Οι μεταβολές στην εύλογη αξία των παραγώγων καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 
χρήσης.
 
ii) Δάνεια και Απαιτήσεις

Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες πλη-
ρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν 
περιλαμβάνονται 

α)  απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, 

β)  απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το 
κράτος, 

γ)  οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή άλ-
λων χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων. 

Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγα-
λύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφο-
ρούντα στοιχεία του ενεργητικού.

iii)  Επενδύσεις Κατεχόμενες ως την Λήξη

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες πληρωμές 
και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία ο Όμιλος έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την 
λήξη τους.
Ο Όμιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.

iv) Διαθέσιμα για Πώληση Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν 
την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω.

Στη συνέχεια, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία 
αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα.

Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές μεταφέρονται στα αποτελέ-
σματα. Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω αποτελεσμά-
των.

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι 
και η ημερομηνία που ο Όμιλος δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά ανα-
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γνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, με εξαίρεση όσον 
αφορά τις άμεσα επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές 
από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και 
τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού 
επιτοκίου.
Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλο-
γης αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές 
στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα την περίοδο που προκύπτουν.

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργείς 
αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές κλεισίματος. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες 
αξίες προσδιορίζονται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσι-
μων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. Οι μη διαπραγματεύσιμοι σε ενεργό 
αγορά συμμετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινομηθεί στην κατηγορία Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 
στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με αξιοπιστία αποτιμώνται στο 
κόστος κτήσης τους.

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού ο Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού έχουν υποστεί απομείωση. Για μετοχές εται-
ρειών που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά 
η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται 
απομείωση, η σωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης 
αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. 

Αποθέματα 

Την ημερομηνία του ισολογισμού, τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο του κόστους ή την καθαρή ρευ-
στοποιήσιμη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμημένη τιμή πώλησης στην συνηθισμένη πορεία 
των εργασιών της επιχείρησης μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Το κόστος των αποθεμάτων δεν 
περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα. 

Εμπορικές Απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου, μείον την πρόβλεψη για 
μείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηματοοικονομικού στοι-
χείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιμάται στο ανακτήσιμο ποσό αυτού, δηλαδή στη 
παρούσα αξία των μελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται με βάση το πραγμα-
τικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζημία μεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης. Οι ζημιές απομείωσης, 
δηλαδή όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που 
οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Ταμειακών Διαθεσίμων

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο καθώς επί-
σης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς χρήματος και οι 
τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων.

Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία Ταξινομημένα ως Κρατούμενα προς Πώληση

Τα περιουσιακά στοιχεία που διατηρούνται προς πώληση συμπεριλαμβάνουν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία 
(συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και τα ενσώματα πάγια που ο Όμιλος σκοπεύει να πουλήσει εντός ενός 
έτους από την ημερομηνία ταξινόμησής τους ως “κρατούμενα προς πώληση”. 
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Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως “κρατούμενα προς πώληση” αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία 
μεταξύ της λογιστικής αξίας τους αμέσως πριν την ταξινόμησή τους ως κρατούμενα προς πώληση, και την 
εύλογή τους αξία μείον το κόστος πώλησης. Τα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως “κρατούμενα προς 
πώληση” δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Το κέρδος ή η ζημία που προκύπτει από την πώληση και επανεκτίμηση 
των “κρατουμένων προς πώληση” περιουσιακών στοιχείων συμπεριλαμβάνεται στα “άλλα έσοδα” και “άλλα 
έξοδα”, αντίστοιχα, στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης
Ο Όμιλος δεν έχει ταξινομήσει μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία ως κρατούμενα προς πώληση.

Μετοχικό Κεφάλαιο

Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φό-
ρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την έκδοση μετοχών 
για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.
Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών, 
απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων (αποθεματικό υπέρ το άρτιο).
Οι Ίδιες Μετοχές δεν ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου.
Οι Ίδιες Μετοχές θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου (οι οποίες δεν αφορούν μετοχές της μητρικής εταιρείας) 
αντιμετωπίζονται στον Όμιλο ως διαθέσιμα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία.

Φορολογία Εισοδήματος & Αναβαλλόμενος Φόρος

Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους ανα-
βαλλόμενους 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 κε-
φάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις προς τις 
δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου εισοδήματος της 
περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις.

Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους 
που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος 
για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις 
αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 
προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού 
και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική ανα-
γνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν 
έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς συ-
ντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η 
υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί 
σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσ-
διορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που 
ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας του ισολογισμού χρήση.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό 
φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση.

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από 
επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των 
προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα ανα-
στραφούν στο προβλεπτό μέλλον.
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Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν ένα 
κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα στοι-
χεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν 
στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσμα 
την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχε-
τικού λογαριασμού της καθαρής θέσης.

Παροχές στο Προσωπικό

Βραχυπρόθεσμες Παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης 
της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. 
Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε 
υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού 
της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών 
πληρωμών ή σε επιστροφή.

Παροχές μετά την Έξοδο από την Υπηρεσία: Οι παροχές μετά την λήξη της απασχόλησης περιλαμβάνουν 
συντάξεις ή άλλες παροχές (ασφάλειες ζωής και ιατρική περίθαλψη) που παρέχει η επιχείρηση μετά την λήξη 
της απασχόλησης, ως αντάλλαγμα της υπηρεσίας των εργαζομένων. Συνεπώς περιλαμβάνουν τόσο προγράμ-
ματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δεδουλευμένο κόστος των 
προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά.

  Πρόγραμμα Καθορισμένων Εισφορών

Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της επιχείρησης (νομική ή τεκμαρτή) περιορί-
ζεται στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. ταμείο) που διαχειρίζεται τις εισφορές 
και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόμενος προσδιορίζεται από το 
ποσό που καταβάλλει η επιχείρηση (ή και ο εργαζόμενος) και από τις καταβληθείσες επενδύσεις των εισφορών 
αυτών.

Η πληρωτέα εισφορά από την επιχείρηση σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, αναγνωρίζεται είτε ως 
μία υποχρέωση μετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, είτε ως ένα έξοδο.

  Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών αποτελεί την 
παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των στοιχείων του ενερ-
γητικού του προγράμματος (εάν υπάρχουν) και τις μεταβολές που προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό 
κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως 
από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected 
unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του 
Ελληνικού Δημοσίου.

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες είναι στοιχεία της υποχρέωσης της παροχής της επιχείρησης, όσο και 
του εξόδου το οποίο θα αναγνωριστεί στα αποτελέσματα. Αυτά που προκύπτουν από τις προσαρμογές με 
βάση τα ιστορικά δεδομένα και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης υποχρέωσης, 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο 
πρόγραμμα. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που 
οι μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην 
περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο μέσα στην 
περίοδο ωρίμανσης.

Παροχές Τερματισμού της Απασχόλησης: Οι παροχές λόγω λήξης της εργασιακής σχέσης καταβάλλονται όταν 
οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως. Ο Όμιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές 
όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομε-
ρές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως 
κίνητρο για εκούσια (εθελουσία) αποχώρηση. Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους 
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πέρα των δώδεκα μηνών από ημερομηνία του Ισολογισμού, τότε θα πρέπει να προεξοφλούνται με βάση τις 
αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων ή των κρατικών ομολόγων.

Στην περίπτωση μίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελουσία αποχώρηση, η αποτίμηση των 
παροχών λήξης της εργασιακής σχέσης πρέπει να βασίζεται στον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να 
δεχτούν την προσφορά.

Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα 
κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη 
υποχρέωση.

Επιχορηγήσεις

Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής κριτήρια: α) Υπάρ-
χει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί με τους όρους 
της επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Οι επιχορηγήσεις κα-
ταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται με τρόπο συστηματικό στα έσοδα, με βάση την αρχή του 
συσχετισμού των επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν.

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
ως έσοδο επόμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηματικά και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια 
της ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου του ενεργητικού.

Προβλέψεις

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει παρούσες νομικές η τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως αποτέλε-
σμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακρι-
βούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την 
ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία 
της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν 
αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι 
οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή.

Αναγνώριση Εσόδων και Εξόδων

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων, πωλήσεων αγαθών και παροχής 
υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα μέσα στον 
Όμιλο απαλείφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:

-  Κατασκευαστικά Συμβόλαια Έργων: Τα έσοδα από την εκτέλεση κατασκευαστικών συμβολαίων λογίζονται 
την περίοδο που κατασκευάζεται το έργο, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης του 

-  Πωλήσεις Αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, 
τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

-  Παροχή Υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, 
με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων 
υπηρεσιών.

-  Έσοδα από Εκχωρηθέντα Δικαιώματα Χρήσης Ενσώματων Στοιχείων (αντισταθμιστικά οφέλη): Η εύλογη 
αξία των παραχωρηθέντων δικαιωμάτων αναγνωρίζεται ως έσοδο επόμενων χρήσεων και αποσβένεται στον 
λογαριασμό των αποτελεσμάτων της χρήσης ανάλογα με τον ρυθμό εκτέλεσης των συμβάσεων για τις οποίες 
έχουν εκχωρηθεί ως αντάλλαγμα.

-  Έσοδα από Τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του 
πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο 
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ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 
προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί 
της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.

-  Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους.

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που πραγματοποι-
ούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στο αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του 
μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.

Μισθώσεις

Εταιρεία Ομίλου ως Μισθωτής: Οι μισθώσεις παγίων κατά τις οποίες μεταβιβάζονται στον Όμιλο όλοι οι κίν-
δυνοι 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 μισθώ-
σεις. Οι μισθώσεις αυτές κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης 
αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται 
μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο 
στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από 
χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που 
αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέ-
λιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους.

Συμφωνίες μισθώσεων όπου ο εκμισθωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού 
για μια συμφωνημένη χρονική περίοδο, χωρίς ωστόσο να μεταβιβάζει και τους κινδύνους και ανταμοιβές της 
ιδιοκτησίας του παγίου στοιχείου, ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για 
λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται 
στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

Εταιρεία Ομίλου ως Εκμισθωτής: Όταν πάγια εκμισθώνονται με χρηματοδοτική μίσθωση, η παρούσα αξία των 
μισθωμάτων καταχωρείται ως απαίτηση. Η διαφορά μεταξύ του μικτού ποσού της απαίτησης και της παρούσας 
αξίας της απαίτησης καταχωρείται ως αναβαλλόμενο χρηματοοικονομικό έσοδο. Το έσοδο από την εκμίσθωση 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της κα-
θαρής επένδυσης, η οποία αντιπροσωπεύει μια σταθερή περιοδική απόδοση.

Πάγια που εκμισθώνονται με λειτουργικές μισθώσεις περιλαμβάνονται στις ενσώματες ακινητοποιήσεις του ισο-
λογισμού. Αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους σε βάση συνεπή με παρό-
μοιες ιδιόκτητες ενσώματες ακινητοποιήσεις. Το έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν κίνητρα που δόθηκαν 
στους μισθωτές) αναγνωρίζεται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης.

Κατασκευαστικά Συμβόλαια

Τα κατασκευαστικά συμβόλαια αφορούν την κατασκευή περιουσιακών στοιχείων ή ομάδα συνδεδεμένων περι-
ουσιακών στοιχείων ειδικά για πελάτες σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στα σχετικά συμβόλαια και 
των οποίων η εκτέλεση συνήθως διαρκεί για χρονικό διάστημα άνω της μια χρήσης.

Τα έξοδα που αφορούν στο συμβόλαιο αναγνωρίζονται όταν πραγματοποιούνται.

Στην περίπτωση όπου το αποτέλεσμα μιας σύμβασης κατασκευής έργου δεν είναι εφικτό να αποτιμηθεί αξιόπι-
στα, και κυρίως στην περίπτωση όπου το έργο βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο θα πρέπει:

  Το έσοδο να αναγνωρίζεται μόνο στην έκταση που το αναληφθέν συμβατικό κόστος ενδέχεται να ανακτηθεί και

  το συμβατικό κόστος πρέπει να αναγνωρίζεται στα έξοδα της χρήσης στην οποία αναλήφθηκε

Επομένως για τα συμβόλαια αυτά αναγνωρίζεται τέτοιο έσοδο ούτως ώστε το κέρδος από το συγκεκριμένο 
έργο να είναι μηδενικό.
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Όταν το αποτέλεσμα ενός συμβολαίου έργου μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία, το έσοδο και τα έξοδα του 
συμβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και έξοδο.

Ο Όμιλος χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το κατάλληλο ποσό εσόδου 
και εξόδου που θα αναγνωρίσει σε μια συγκεκριμένη περίοδο. 

Το στάδιο ολοκλήρωσης μετράται με βάση το συμβατικό κόστος που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερο-
μηνία του ισολογισμού σε σχέση με το συνολικό εκτιμώμενο κόστος κατασκευής κάθε έργου.
Όταν είναι πιθανό το συνολικό κόστος του συμβολαίου να υπερβεί το συνολικό έσοδο, τότε η αναμενόμενη 
ζημία αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα χρήσεως ως έξοδο.

Για τον υπολογισμό του κόστους που πραγματοποιήθηκε έως το τέλος της χρήσης, τυχόν έξοδα που σχετίζονται 
με μελλοντικές εργασίες αναφορικά με το συμβόλαιο εξαιρούνται και εμφανίζονται ως έργο σε εξέλιξη. Το σύ-
νολο του κόστους που πραγματοποιήθηκε και του κέρδους / ζημίας που αναγνωρίσθηκε για κάθε συμβόλαιο 
συγκρίνεται με τις προοδευτικές τιμολογήσεις μέχρι το τέλος της χρήσης.

Όπου τα πραγματοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (μείον των ζημιών) που έχουν αναγνωρισθεί 
υπερβαίνουν τις προοδευτικές τιμολογήσεις, η διαφορά εμφανίζεται ως απαίτηση από πελάτες συμβολαίων 
έργων στο κονδύλι «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις». Όταν οι προοδευτικές τιμολογήσεις υπερβαίνουν τα πραγ-
ματοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (μείον των ζημιών) που έχουν αναγνωρισθεί, το υπόλοιπο 
εμφανίζεται ως υποχρέωση προς τους πελάτες συμβολαίων έργων στο κονδύλι «Προμηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις».

Διανομή Μερισμάτων

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις ενοποιημένες οικο-
νομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των 
μετόχων.
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Παράρτημα Β’

Ανακοινώσεις προς τις Εποπτικές Αρχές και Δελτία Τύπου κατά τη Χρήση του 2007

ΗΜ/ΗΝΙΑ ΘΕΜΑ

08.01.2007 Ανακοίνωση διευκρινήσεις σχετικά με την αγορά ιδίων μετοχών

10.01.2007
Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου σχετικά με τη σύμβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
προς την Αλουμίνιον της Ελλάδος Α.Ε. από τη ΔΕΗ 

15.01.2007 Παρουσίαση στο ODDO MIDCAP EVENT

16.01.2007 Αγορά Ιδίων Μετοχών

17.01.2007 Αγορά Ιδίων Μετοχών

17.01.2007 Απάντηση σε επιστολή του ΧΑ

18.01.2007 Εναρξη Β’ Φάσης προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

24.01.2007
Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

08.02.2007 Ανακοίνωση

12.02.2007 Αγορά Ιδίων Μετοχών

14.02.2007 Ανακοίνωση - Αλλαγή λήξης Β’ φάσης αγοράς ιδίων μετοχών 

16.02.2007 Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16.02.2007

20.02.2007 Έγκριση Διοικητικού Συμβουλίου για κατασκευή Ηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ενέργειας

20.02.2007
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΥΤΙΛΙΝΑΙΟΣ Α.Ε. έδωσε πράσινο φως στην ενεργειακή θυγατρι-
κή MPGS S.A. να προχωρήσει στην κατασκευή του εμπορικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας 412 MW. Η Εταιρεία δεν θα συμμετάσχει στον επικείμενο διαγωνισμό του ΔΕΣΜΗΕ

27.02.2007 Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσεως 2006

27.02.2007
Αποτελέσματα έτους 2006 ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ: Σημαντική Αύξηση 
Κύκλου Εργασιών και Κερδοφορίας, συνέχιση θετικών προοπτικών και για το 2007

27.02.2007
Η μονάδα συμπαραγωγής της “Αλουμίνιον της Ελλάδος” με βελτιωμένο τρόπο λειτουργίας 
στο σύστημα

13.03.2007 Ανακοίνωση - Απόφαση Αρείου Πάγου

13.03.2007
Τελεσίδικη απόφαση του Αρείου Πάγου για την καταβολή αποζημίωσης στη ΜΥΤΙΛΗΑΝΙΟΣ 
Α.Ε. Από τον ΟΑΕΠ για την υπόθεση του Κοσσυφοπέδιου

14.03.2007 Αναβολή Παρουσίασης σε Ε.Θ.Ε.

28.03.2007 Στρατηγική Συμμαχία με ENDESA

28.03.2007
“ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” “ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΒΕΑΕ” και “ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΒΕΤΕ”

28.03.2007
Η Ισπανική ENDESA και ο Ομιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Δημιουργούν το μεγαλύτερο 
ανεξάρτητο παραγωγό στην Ελληνική αγορά ενέργειας. Η νέα Εταιρεία ξεκινά με 
κεφαλαιακή αξία € 1,2 δις

03.04.2007 Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

16.04.2007 Η ΜΕΤΚΑ Μειοδότης για το σταθμό της ΔΕΗ του Αλιβερίου ισχύος 420 Mwatt 
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16.04.2007
Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ προχωρά με μεγάλες ενεργειακές και βιομηχανικές επενδύσεις 
συμβάλλοντας στην Αναπτυξιακή Δυναμική της Βοιωτίας

19.04.2007 Ανακοίνωση - Αλλαγή ημερομηνίας δημοσίευσης αποτελεσμάτων Α’ τριμήνου 2007

24.04.2007 Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24.04.2007

30.04.2007 Απάντηση σε επιστολή του Χρηματιστηρίου Αθηνών

16.05.2007
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σε συνεργασία με την ENDESA HELLAS προχωρά 
στην εξαγορά εταιρείας Αιολικής Ενέργειας

16.05.2007 Ανακοίνωση αποκοπής μερίσματος

16.05.2007
Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ σε συνεργασία με την Endesa Hellas προχωρά στην εξαγορά εταιρείας 
αιολικής ενέργειας

23.05.2007 Ανακοίνωση Ετήσιας Ενημέρωσης Αναλυτών

24.05.2007 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2007 ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ

30.05.2007 Ανακοίνωση

01.06.2007 Ανακοίνωση - στο stort list για την διεκδίκηση του ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ

01.06.2007
Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. στο short list των εταιριών που θα συμμετάσχουν στην τελική 
διεκδίκηση του Αλουμίνιον της Βοσνίας

14.06.2007 Λήξη Γ’ φάσης προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών

19.06.2007 Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης

19.06.2007 Γνωστοποίηση αλλαγής ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών

27.06.2007
Εντυπωσιακή είσοδος της ENDESA HELLAS προμηνύεται δυναμική παρουσία στην 
απελευθερωμένη πλέον Ελληνική αγορά ενέργειας

03.07.2007
Εντυπωσιακή παρουσία της ΜΕΤΚΑ στην ευρωπαϊκή έκθεση ενέργιας Power Gen. 
Πρώτη συμμετοχή ως εκθέτη ελληνικής ιδιωτικής επιχείρησης

20.07.2007 Έκθεση των τραπεζών προς τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων Εταιριών

23.07.2007 Ανακοίνωση

23.07.2007 Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

02.08.2007 ENDESA Hellas: Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου

21.08.2007 Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 21.08.2007

27.08.2007 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης

03.09.2007 Νέα εποχή για τον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

03.09.2007 Αποφάσεις της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 03.09.2007

25.09.2007 Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

28.09.2007 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν3556/2007

28.09.2007
Παύση διαπραγμάτευσης των μετοχών των απορροφώμενων εταιριών «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.» και «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
Α.Β.Ε.Τ.Ε.»

28.09.2007
Ολοκλήρωση τριπλής Συγχώνευσης παύση διαπραγμάτευσης των μετοχών των απορροφώμε-
νων Εταιρειών “ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.” και “ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙ-
ΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.”

01.10.2007 Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 01.10.2007

05.10.2007 Διάθεση Κλασματικών Υπολοίπων

05.10.2007 Εισαγωγή νέων μετοχών από Συγχώνευση με απορρόφηση Εταιρειών
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09.10.2007 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν3556/2007

09.10.2007 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν3556/2007

09.10.2007 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν3556/2007

29.10.2007 Αναθεώρηση Οικονομικών Αποτελεσμάτων

30.10.2007 Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30.10.2007

15.11.2007 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2007 - Αύξηση των καθαρών κερδών κατά 86,9%

22.11.2007 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας του Ν3556/2007

26.11.2007 Εγκριση του split - 24 νέες μετοχές για κάθε 10 παλαιές

29.11.2007 Ανακοίνωση τροποποίησης άρθρου 5 του κατασταστικού 

06.12.2007 Ανακοίνωση

07.12.2007 Ανακοίνωση σχετικά με την Αγορά Ιδίων Μετοχών

07.12.2007 Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 07.12.2007

13.12.2007 Η Endesa Hellas ανακοινώνει νέους σταθμούς παραγωγής ενέργειας με φυσικό αέριο

14.12.2007 Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση νέων δωρεάν μετοχών από Split

14.12.2007 Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση δωρεάν μετοχών από split

Οι προαναφερθείσες Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύ-
θυνση διαδυκτύου: www.mytilineos.gr 

Ενημερωτικά Δελτία 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ

10.12.2007
Έντυπο παροχής πληροφοριών σύμφωνα με τον ν 3401/2005 της “ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 
- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”

28.09.2007
Έγγραφο του άρθρου 4 του νόμου 3401-2005 για την συγχώνευση διά απορροφήσεως 
από την εταιρεία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ των εταιριών ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ και ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
ΑΒΕΤΕ

Τα προαναφερθέντα Έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση διαδυκτύου: 
www.mytilineos.gr 
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Οικονομικά Στοιχεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ

31.12.2007
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες Μυτιληναίος Α.Ε. και του Ομίλου εταιρειών Μυτιληναίος 
Α.Ε. από 01.01 – 31.12.2007 και Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

31.12.2007 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2007

30.09.2007
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες Μυτιληναίος Α.Ε. και του Ομίλου εταιρειών Μυτιληναί-
ος Α.Ε. από 01.01 – 30.09.2007.

30.09.2008
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2007 έως 30 Σε-
πτεμβρίου 2007

30.06.2007
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες Μυτιληναίος Α.Ε. και του Ομίλου εταιρειών Μυτιληναί-
ος Α.Ε. από 01.01 – 30.06.2007 και Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

30.06.2007
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2007 
έως 30 Ιουνίου 2007

31.03.2007
Συνοπτικά Στοιχεία και Πληροφορίες Μυτιληναίος Α.Ε. και του Ομίλου εταιρειών Μυτιληναί-
ος Α.Ε. από 01.01 – 31.03.2007.

31.03.2007
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2007 
έως 31 Μαρτίου 2007

Οι προαναφερθείσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην διεύθυνση 
διαδικτύου: www.mytilineos.gr 

Γενικές Συνελεύσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ

15.11.2007 Πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 07.12.2007

08.10.2007 Πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30.10.2007

04.09.2007 Πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 01.10.2007

21.08.2007 Πρόσκληση των Μετόχων σε Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 03.09.2007

18.07.2007 Πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21.08.2007

29.03.2007 Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24.04.2007

24.01.2007 Πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 16.02.2007
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Παράρτημα Γ’
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ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26
Πατρόκλου 5-7 Μαρούσι

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 Ιανουαρίου 2007 έως 30 Ιουνίου 2007 
Σύμφωνα με την απόφαση 2/396/31.08.06 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν
προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της www.mytilineos.gr όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/6/2007 31/12/2006 30/6/2007 31/12/2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 604.718 856.739 403.332 397.995
Αποθέματα 230.216 203.058 – –
Απαιτήσεις από πελάτες 278.357 177.395 266 10.707
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ~`285.994 ~`128.993 ~56.762 ~61.743
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.399.285 1.366.185 460.360 470.445

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 137.731 185.378 39.291 41.274
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 291.485 173.569 151.914 115.896
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ~`321.743 ~`228.100 ~49.711 ~53.393
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 750.959 587.047 240.916 210.563
Μετοχικό Κεφάλαιο 22.903 24.162 22.903 24.162
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας ~`361.331 426.228 196.541 235.720
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας (β) 384.234 450.390 219.444 259.882
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ) 264.092 328.748 – –
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) ~`648.326 ~`779.138 219.444 259.882
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (δ) 1.399.285 1.366.185 460.360 470.445

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-30/6/2007 1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2007 1/1-30/6/2006

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου  (01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα) 779.138 707.834 259.882 236.249
Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους 68.906 114.414 54.245 56.419
Αύξηση / (μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου – – – –
Διανεμηθέντα μερίσματα (55.169) (38.298) (22.976) (16.208)
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση (72.842) (15.606) – –
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών (71.707) ~~~`~~– (71.707) ~~~`~~–
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (30.06.2007 και 30.06.2006 αντίστοιχα) 648.326 768.344 219.444 276.460

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Δομή του Ομίλου - Οι Εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους,τα ποσοστά συμμετοχής και τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις, που περι-

λαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι:
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ Ισοδύναμο % Mέθοδος

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ Συμμετοχής Ενοποίησης
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής - Μητρική 2005-2006 Μητρική
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  ''ΜΕΤΚΑ'', N.Hράκλειο Ατιικής 2005-2006 52.47% Ολική Ενοποίηση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΔΟΣ Α.Ε. (SERVISTEEL), Βόλος 2003-2006 52.46% Ολική Ενοποίηση
Ε.Κ.Μ.Ε. Α.Ε., Δήμος Εχεδώρου Θεσσαλονίκη 2001-2006 20.99% Ολική Ενοποίηση
RODAX Α.Τ.Ε.Ε., Ν.Ηράκλειο Αττικής 2005-2006 52.47% Ολική Ενοποίηση
ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.,Ν ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 2005-2006 43.81% Ολική Ενοποίηση
DROSCO HOLDINGS LIMITED,Λευκωσία Κύπρος 2003-2006 43.81% Ολική Ενοποίηση
BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS TKT A.E,Μαρούσι Αττικής 2006 32.86% Ολική Ενοποίηση
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. 2006 52.48% Ολική Ενοποίηση
ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. 2005-2006 52.47% Ολική Ενοποίηση
ΑΛΟΥΜΙΝΟΝ Α.Ε. 2006 (υπερδωδεκάμηνη) 52.48% Ολική Ενοποίηση
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. 2005-2006 52.48% Ολική Ενοποίηση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. ''ΕΛΒΟ'', Θεσσαλονίκη 2006 43.00% Καθαρή Θέση
SOMETRA S.A., SIBIU Ρουμανίας 2003-2006 92.79% Ολική Ενοποίηση
MYTILINEOS FINANCE S.A., Λουξεμβούργο - 99.97% Ολική Ενοποίηση
STANMED TRADING LTD , Κύπρος 2004-2006 99.97% Ολική Ενοποίηση
MYTILINEOS BELGRADE D.O.O., Σερβία 1999-2006 99.97% Ολική Ενοποίηση
MYVEKT INTERNATIONAL SKOPJE, Π.Γ.Δ.Μ. 1999-2006 99.97% Ολική Ενοποίηση
RDA TRADING, Νήσοι Guernsey - 99.97% Ολική Ενοποίηση
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ, Μαρούσι Αττικής 2003-2006 100.00% Ολική Ενοποίηση
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2001-2006 100.00% Ολική Ενοποίηση
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ''ΒΕΑΤ'', Χαλάνδρι Αττικής 2003-2006 35.00% Καθαρή Θέση
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Μαρούσι Αττικής 2003-2006 100.00% Ολική Ενοποίηση
ΑΝΑΝΕΩΣΗΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, Μαρούσι Αττικής 2006 100.00% Ολική Ενοποίηση
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, Μαρούσι Αττικής 2003-2006 Κοινή Διοίκηση Ολική Ενοποίηση
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2001-2006 80.00% Ολική Ενοποίηση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε., Μαρούσι Ατιικής 2003-2006 80.20% Ολική Ενοποίηση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2006 80.20% Ολική Ενοποίηση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2006 80.20% Ολική Ενοποίηση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2006 80.20% Ολική Ενοποίηση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2006 80.20% Ολική Ενοποίηση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2006 80.20% Ολική Ενοποίηση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2006 80.20% Ολική Ενοποίηση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2006 80.20% Ολική Ενοποίηση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2006 80.20% Ολική Ενοποίηση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2006 80.20% Ολική Ενοποίηση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε.Μαρούσι Αττικής 2006 100.00% Ολική Ενοποίηση
SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, Μαρούσι Αττικής 2002-2006 100.00% Ολική Ενοποίηση
ΘΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ, Μαρούσι Αττικής 2003-2006 100.00% Ολική Ενοποίηση
ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2003-2006 63.53% Ολική Ενοποίηση
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2003-2006 25.41% Ολική Ενοποίηση
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2003-2006 60.10% Ολική Ενοποίηση
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2003-2006 60.42% Ολική Ενοποίηση
DELTA PROJECT CONSTRUCT SRL, Βουκουρέστι Ρουμανίας 2005-2006 60.36% Ολική Ενοποίηση
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ Α.Ε., Καλλιθέα Αττικής 2003-2006 12.71% Καθαρή Θέση
ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 2003-2006 57.18% Ολική Ενοποίηση
ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ, Αμφίκλεια Φθιώτιδας 2002-2006 57.18% Ολική Ενοποίηση
ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 2004-2006 57.18% Ολική Ενοποίηση
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 2004-2006 35.74% Ολική Ενοποίηση
ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΕ., Μοσχάτο Αττικής 2003-2006 20.01% Καθαρή Θέση
ΥΔΡΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 2005-2006 57.18% Ολική Ενοποίηση
ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 2005-2006 57.18% Ολική Ενοποίηση
ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2003-2006 57.18% Ολική Ενοποίηση
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε.(ΕΝ.ΔΥ.Α.Ε.), Μοσχάτο Αττικής 2003-2006 57.18% Ολική Ενοποίηση
MYHΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. (πρώην ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α.Ε.), Μοσχάτο Αττικής 2003-2006 57.18% Ολική Ενοποίηση
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2002-2006 57.18% Ολική Ενοποίηση
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(ΕΤΑΔΕ Α.Ε.), Μοσχάτο Αττικής 1999-2006 63.53% Ολική Ενοποίηση
ΙΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 2006 31.13% Καθαρή Θέση
ΕΛΕΚΤΡΟΝΒΑΤΤ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2006 6.35% Καθαρή Θέση
BUSINESS ENERGY Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2006 15.83% Καθαρή Θέση
ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε., Αγ.Παρασκευή Αττικής 2004-2006 63.53% Ολική Ενοποίηση

2. Σε εξέλιξη βρίσκεται φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2005 και 2006 για την μητρική εταιρεία και για τη χρήση 2006 για την εταιρεία «ΔΕΛΤA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΤΕ». Ο φορολογικός έλεγχος της χρήσης 2006 για την
εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ» ολοκληρώθηκε την 31/7/2007 και το ποσό της διαφοράς που προέκυψε ανήλθε σε 1.526 χιλ. €.  

3. Την 18/6/2007 τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ» και «ΔΕΛΤA
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΤΕ» ενέκριναν το Σχέδιο
Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ» και «ΔΕΛΤA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΕΡΓΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΤΕ» από την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Η συγχώνευση διενερ-
γείται με ημερομηνία Ισολογισμών Μετασχηματισμού την 31.3.2007. 

4. Την 28/03/2007 ανακοινώθηκε από το Δ.Σ. του Ομίλου η σύναψη της στρατηγικής συμφωνίας με την “ENDESA Europa”, η οποία προβλέπει τη μεταφορά του
συνόλου των ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου στη νέα εταιρεία όπου ο Όμιλος θα διατηρεί ουσιώδη επίδραση αλλά όχι τον έλεγχο. H διοί-

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-30/6/2007 1/1-30/6/2006 1/4-30/6/2007 1/4-30/6/2006 1/1-30/6/2007 1/1-30/6/2006 1/4-30/6/2007 1/4-30/6/2006

Κύκλος Εργασιών 461.067 451.599 235.677 249.130 126 135.046 85 94.479
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 105.550 112.586 61.956 62.587 126 17.047 85 12.178
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 85.907 91.977 50.566 53.551 6.888 7.679 (1.375) 8.557
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 97.429 102.453 56.415 58.992 7.074 7.839 (1.277) 8.636
Κέρδος από απόκτηση εταιρείας – 19.168 – 6 – – – –
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 92.923 141.298 49.289 54.635 56.094 62.855 36.673 28.302
Μείον φόροι (21.942) (26.907) (11.650) (11.581) (1.849) (6.436) ~~(807) (4.461)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ~70.981 114.391 37.639 43.054 54.245 56.419 35.866 23.841
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (2.075) 23 (1.068) (122) – – – –
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (συνεχιζόμενες
& διακοπείσες δραστηριότητες) 68.906 114.414 36.571 42.932 54.245 56.419 35.866 23.841
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας 47.191 87.220 24.569 27.906 54.245 56.419 35.866 23.841
Δικαιώματα Μειοψηφίας 21.715 27.194 12.001 15.026 – – – –
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - (σε ευρώ/μετοχή) 1,21 2,15 0,63 0,69 1,39 1,39 0,92 0,59

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-30/6/2007 1/1-30/6/2006 1/1-30/6/2007 1/1-30/6/2006

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 91.166 141.349 56.094 62.855
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 11.861 10.459 186 160
Προβλέψεις 4.020 1.647 – –
Συναλλαγματικές διαφορές (929) 912 (1.290) (490)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (21.755) (52.600) (55.878) (56.053)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 12.606 4.637 7.924 3.623
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (27.158) (37.672) – (955)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (52.032) (30.969) 15.298 (13.794)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 38.794 38.213 (1.458) 27.861
Αύξηση/(μείωση) λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού 2.617 (1.159) – –
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (12.574) (4.466) (7.924) (3.623)
Καταβεβλημένοι φόροι (33.305) (28.970) (1.657) ~(5.878)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 13.311 41.383 11.295 13.706
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (9.739) 1.575 653 (17.681)
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (39.182) (15.182) (81) (51)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 285 196 20 13
Αγορές χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση – – – –
Αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (90) – (90) –
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση 948 5.428 – 3.058
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 142 – 142 –
Τόκοι εισπραχθέντες 12.672 2.172 11.178 927
Χορηγήσεις / Εισπράξεις δανείων σε/από συνδεδεμένα μέρη – – – 384
Μερίσματα εισπραχθέντα ~~~~~90 ~~~~`– 35.678 20.299
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (34.873) (5.811) 47.500 6.949
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (77.701) – (71.707) –
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 195.417 22.474 – 37.766
Εξοφλήσεις δανείων (102.060) (8.728) – (8.728)
Πληρωμές κεφαλαίων χρηματοδοτικών μισθώσεων (536) (16) – –
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) – – – –
Μερίσματα πληρωθέντα ~(55.273) (36.540) (22.992) (16.165)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) ~(40.154) (22.810) (94.699) ~12.873
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιόδου (α) + (β) + (γ) ~(61.715) 12.762 ~(35.904) ~33.528
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου (132.286) (12.679) (113.595) ((54.579)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου (194.001) ~~~~~83 (149.499) (21.051)

κηση, εφαρμόζοντας το Δ.Π.Χ.Π. 5 «Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις», παρουσιάζει χωριστά, στις Οικονομικές Καταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία καθώς τις υποχρεώσεις
που θα εισφερθούν κατηγοριοποιημένα σαν «Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση» και «Υποχρεώσεις σχετιζόμενες με περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση», ενώ ταυτόχρονα εμφανίζει χωριστά και
το αποτέλεσμα από τις διακοπείσες δραστηριότητες στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου.

5. Τα Δ.Σ. των εταιρειών «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ» και «ΔΕΛΤA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΤΕ» την 28.3.2007  αποφάσισαν: α) την απόσχιση των κλάδων: (ι) παραγωγής, κατασκευής και εμπορίας αλουμίνας, αλουμινίου μεταλλευτικών υλικών και μετάλλων της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΒΕΑΕ» (ιι) Κατασκευών Μηχαν/κού εξοπλισμού, μηχ/των και μεταλλικών κατασκευών της «ΔΕΛΤΑ PROJECT και (ιιι) Κατασκευής Ολοκλ/νων έργων “turn key projects” στους τομείς της βιομηχανίας και ενέργειας» της ίδιας εται-
ρείας και εισφοράς τους σε 100% μη εισηγμένες θυγατρικές εταιρείες τους, β) την έναρξη συγχώνευσης δι’ απορρόφησης των «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ» και «ΔΕΛΤA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΤΕ» από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Η έναρξη της διαδικασίας των αποσχίσεων καθώς και της συγχώνευσης θα
πραγματοποιηθεί με ημερομηνία Ισολογισμών Μετασχηματισμού την 31.3.2007. Μέχρι την ημερομηνία των ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30/06/2007  και συγκεκριμένα την 22/6/2007 ολοκληρώθηκε η διαδικασία
απόσχισης των κλάδων «Κατασκευών Μηχαν/κού εξοπλισμού, μηχ/των και μεταλλικών κατασκευών» της «ΔΕΛΤΑ PROJECT και «Κατασκευής Ολοκλ/νων έργων “turn key projects” στους τομείς της βιομηχανίας και ενέργειας» της
ίδιας εταιρείας και εισφοράς τους σε μια 100% θυγατρική εταιρεία της -μη εισηγμένη. Επιπρόσθετα, την 23/7/2006 η Γενική Συνέλευση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ ενέκρινε την απόσχιση του κλάδου παραγωγής, κα-
τασκευής και εμπορίας αλουμίνας, αλουμινίου μεταλλευτικών υλικών και μετάλλων και την εισφορά του σε μια 100% θυγατρική εταιρεία – μη εισηγμένη. 

6. Ολοκληρώθηκε την 6/6/2007 η τρίτη φάση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας με την απόκτηση 1.096.293 μετοχών της μέσω του ΧΑ με μέση τιμή κτήσης 35,27 ευρώ στα πλαίσια της από 16.2.2007 απόφασης
του Διοικητικού  της Συμβουλίου.  Η εταιρεία κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης περιόδου από 01/01 έως 30/06/2007 απέκτησε συνολικά 2.098.171 μετοχές με μέση τιμή 34,18 ευρώ. Ταυτόχρονα δε έληξε το δωδεκάμηνο πρόγραμ-
μα αγοράς ιδίων μετοχών όπως αυτό ορίσθηκε με την από 14.6.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η Εταιρεία σήμερα κατέχει συνολικά 2.348.291 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσο-
στό 5,80% του μετοχικού της κεφαλαίου.

7. Μέχρι τις 03/05/2006 είχε ενσωματωθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης η εταιρεία 3ΚΠ ΑΤΕΕ, Αμπελόκηπο Αττικής , έμμεση συμμετοχή με ισοδύναμο 21,24%. Η συμμετοχή του
Ομίλου στην παραπάνω θυγατρική πωλήθηκε την 03/05/2006. Η δραστηριότητα της εταιρείας αυτής παρουσιάζεται στις συγκριτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30/06/2006 ως διακοπείσα δραστηριότητα, στο πλαίσιο
εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Π.5.

8. Επί των παγίων ή ακινήτων της εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη, ενώ επί των παγίων του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους € 2,3 εκ
9. Με  αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου έκλεισε η υπόθεση αποζημίωσης του Ομίλου από τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) για την υπόθεση της επένδυσης στο Κοσσυφοπέδιο. Το ποσό που επιδι-

κάστηκε υπέρ της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ανέρχεται σε € 30,5 εκ. συνυπολογιζόμενου του κεφαλαίου, τόκων, δικαστικών και άλλων εξόδων και μέχρι την 30/06/2007 είχε εισπραχθεί στο σύνολό του.
10. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές του Ισολογισμού 31/12/2006.
11. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην εταιρία  στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης είναι:

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 30/6/2007 30/6/2006 30/6/2007 30/6/2006

Μισθωτοί 2.364 2.278 75 83
HÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔÈ 1.180 1.341 ~~~~~– ~~~~~2
ΣΥΝΟΛΟ 3.544 3.619 75 85

12. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων από την έναρξη της οικονομικής χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Ποσά εκφρασμένα σε  ευρώ Ο  Όμιλος Η Εταιρεία
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 284.984,13 14.215.863,94
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 6.659.999,02 1.785.756,06
γ) Απαιτήσεις 2.056.201,86 27.838.240,41
δ) Υποχρεώσεις 417.766,22 39.219.337,88
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών  και  μελών της διοίκησης 6.660.865,57 2.149.156,03
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και  μέλη της διοίκησης – –
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 417.766,22 213.097,50

13.Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών επί του συνολικού αριθμού μετοχών
14. Επενδύσεις εξαμήνου  2007: Όμιλος € 97.481 χιλ. Εταιρεία € 518
15. Ο Όμιλος την 14/4/2007 προέβη στην πώληση του 100% της εταιρείας «ΕΝΕΡΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» στην “ENDESA Europa”. Η μεταβιβαζόμενη εταιρεία είχε αποκτηθεί από τον Όμιλο την

4/1/2007 ενώ μετά την μεταβίβασή της στην  “ENDESA Europa” μετονομάστηκε σε “ENDESA Hellas S.A.” και θα αποτελέσει το νέο εταιρικό σχήμα στο οποίο θα μεταβιβαστούν το σύνολο των ενεργειακών περιουσιακών στοιχεί-
ων του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ βάσει της στρατηγικής συμφωνίας που έχουν υπογράψει οι δυο όμιλοι.

16. Λόγω της απόσχισης του κλάδου των σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων της μητρικής εταιρείας, τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων της περιόδου 01/01-30/06/2007 δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά της αντίστοιχης
περιόδου της προηγούμενης χρήσης. Αν τα στοιχεία παρουσιάζονταν χωρίς τα ποσά που αφορούν στον αποσχισθέντα κλάδο τότε ο κύκλος εργασιών θα εμφανιζόταν μειωμένος κατά 134,9εκ €, από 135εκ € σε 100χιλ €
(30/06/2007: 126χιλ €), ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους θα εμφανίζονταν μειωμένα κατά 6,9 εκ €, από 56,4 εκ € σε  49,5εκ € (30/06/2007: 54,2 εκ €) 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ

Α.Δ.Τ. ΑΒ649316/2006 Α.Δ.Τ. ΑΕ044243/2007 Α.Δ.Τ. Ρ102714/1993 Α.Δ.Τ. ΑΕ578851/2007

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρίας:
Πατρόκλου 5-7 Μαρούσι
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιριών:
23103/06/Β/90/26
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 
094316669
Αρμόδια Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο): 
Υπουργείο Εμπορίου & Ανάπτυξης
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου (ή διαχειριστές):
Ευάγγελος Μυτιληναίος
Ιωάννης Μυτιληναίος
Γεώργιος Κοντούζογλου
Νικόλαος Μουσάς
Χρήστος Διαμαντόπουλος
Απόστολος Γεωργιάδης
Γεώργιος Λυμπεράκης
Ημερομηνία έγκριση
των οικονομικών καταστάσεων: 1/8/07
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Δεληγιάννης Γεώργιος
Ελεγκτική εταιρεία: 
GRANT THORNTON
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: 
Με σύμφωνη γνώμη
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ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26
Πατρόκλου 5-7 Μαρούσι

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 Ιανουαρίου 2007 έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 
Σύμφωνα με την απόφαση 2/396/31.08.06 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. και του ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν
προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της www.mytilineos.gr όπου αναρτώνται οι περιοδικές οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
καθώς και η έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
30/9/2007 31/12/2006 30/9/2007 31/12/2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 726.519 856.739 874.973 762.275
Αποθέματα 220.909 203.058 – –
Απαιτήσεις από πελάτες 250.574 177.395 15.950 17.709
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ~`364.287 ~`128.993 ~89.808 108.108
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.562.289 1.366.185 980.731 888.093

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 227.334 185.378 77.911 44.760
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 267.688 173.569 148.310 126.588
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ~`242.868 ~`228.100 120.638 ~93.920
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 737.889 587.047 346.859 265.268
Μετοχικό Κεφάλαιο 122.795 98.974 122.795 98.242
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας ~`644.462 627.894 511.076 524.583
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας (β) 767.258 726.868 633.872 622.825
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ) 57.142 52.269 – –
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) ~`824.400 ~`779.138 633.872 622.825
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (δ) 1.562.289 1.366.185 980.731 888.093

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-30/9/2007 1/1-30/9/2006 1/1-30/9/2007 1/1-30/9/2006

Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως  (βάσει δημοσίευσης)
(01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα) 779.138 707.840 259.882 236.249
Μεταβολή Κεφαλαίων για την απεικόνιση της συγχώνευσης των
«Αλουμίνιο της Ελλάδος» και «Δέλτα project» βάσει ΔΛΠ 8 ~~~~~– ~~~~~– 362.943 413.699
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (μετά την εφαρμογή του ΔΛΠ 8)
(01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα) 779.138 707.840 622.825 649.948
Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους 205.976 140.407 174.320 62.575
Αύξηση / (μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου – – – –
Διανεμηθέντα μερίσματα (55.169) (38.298) (115.506) (16.208)
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση 17.270 (12.733) 33.847 (5.943)
Μεταβολή Κεφαλαίων για την απεικόνιση της συγχώνευσης των
«Αλουμίνιο της Ελλάδος» και «Δέλτα project» βάσει ΔΛΠ 8 – – (3.914) (19.694)
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών (122.815) ~~~`~~– (77.701) (18.915)
Καθαρή θέση λήξης χρήσης (30.09.2007 και 30.09.2006 αντίστοιχα) 824.400 797.217 633.872 651.763

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Δομή του Ομίλου - Οι Εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους,τα ποσοστά συμμετοχής και τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις, που περι-

λαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι:
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ Ισοδύναμο % Mέθοδος

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ Συμμετοχής Ενοποίησης
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Μητρική
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ''ΜΕΤΚΑ'' 2005-2006 Ολική Ενοποίηση 50,34%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. 2003-2006 Ολική Ενοποίηση 50,33%
Ε.Κ.Μ.Ε. Α.Ε. 2005-2006 Ολική Ενοποίηση 20,14%
RODAX A.T.E.E. 2005-2006 Ολική Ενοποίηση 50,34%
ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. 2005-2006 Ολική Ενοποίηση 42,03%
DROSCO HOLDINGS LIMITED,Λευκωσία Κύπρος 2003-2006 Ολική Ενοποίηση 42,03%
BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION
SYSTEMS TKT A.E,Μαρούσι Αττικής 2006 (υπερδωδεκάμηνη) Ολική Ενοποίηση 31,53%
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(ΕΤΑΔΕ Α.Ε.),
Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας 2004-2006 Ολική Ενοποίηση 50,34%
ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. 2005-2006 Ολική Ενοποίηση 99,98%
ΑΛΟΥΜΙΝΟΝ Α.Ε. 2006 (υπερδωδεκάμηνη) Ολική Ενοποίηση 100,00%
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. 2005-2006 Ολική Ενοποίηση 100,00%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. ''ΕΛΒΟ'' 2006 Καθαρή Θέση 43,00%
SOMETRA S.A., Sibiu Ρουμανίας 2003-2006 Ολική Ενοποίηση 92,79%
MYTILINEOS FINANCE S.A., Λουξεμβούργο - Ολική Ενοποίηση 99,97%
STANMED TRADING LTD , Κύπρος 2004-2006 Ολική Ενοποίηση 99,97%
MYTILINEOS BELGRADE D.O.O., Σερβία 1999-2006 Ολική Ενοποίηση 99,97%
MYVEKT INTERNATIONAL SKOPJE, Π.Γ.Δ.Μ. 1999-2006 Ολική Ενοποίηση 99,97%
RDA TRADING, Νήσοι Guernsey - Ολική Ενοποίηση 99,97%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ, Μαρούσι Αττικής 2003-2006 Ολική Ενοποίηση 100,00%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ''ΒΕΑΤ'', Χαλάνδρι Αττικής 2003-2006 Καθαρή Θέση 35,00%
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, Μαρούσι Αττικής 2003-2006 Ολική Ενοποίηση Κοινή Διοίκηση
ΘΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ, Μαρούσι Αττικής 2003-2006 Ολική Ενοποίηση 100,00%
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2003-2006 Ολική Ενοποίηση 40,00%
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2003-2006 Ολική Ενοποίηση 94,59%
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2003-2006 Ολική Ενοποίηση 95,10%
DELTA PROJECT CONSTRUCT SRL, Βουκουρέστι Ρουμανίας 2005-2006 Ολική Ενοποίηση 95,00%
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2003-2006 Καθαρή Θέση 20,00%
ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 2003-2006 Ολική Ενοποίηση 90,00%
ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ, Αμφίκλεια Φθιώτιδας 2002-2006 Ολική Ενοποίηση 90,00%
ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 2004-2006 Ολική Ενοποίηση 90,00%
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 2004-2006 Ολική Ενοποίηση 56,25%
ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΕ., Μοσχάτο Αττικής 2003-2006 Καθαρή Θέση 31,50%
ΥΔΡΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 2005-2006 Ολική Ενοποίηση 90,00%
ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 2005-2006 Ολική Ενοποίηση 90,00%
ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2003-2006 Ολική Ενοποίηση 90,00%
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε.(ΕΝ.ΔΥ.Α.Ε.), Μοσχάτο Αττικής 2003-2006 Ολική Ενοποίηση 90,00%
MYHΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. (πρώην ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α.Ε.), Μοσχάτο Αττικής 2003-2006 Ολική Ενοποίηση 90,00%
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2002-2006 Ολική Ενοποίηση 90,00%
ΙΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 2006 Καθαρή Θέση 49,00%
ΕΛΕΚΤΡΟΝΒΑΤΤ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2006 Καθαρή Θέση 10,00%
BUSINESS ENERGY Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2006 Καθαρή Θέση 24,92%
ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε., Αγ. Παρασκευή Αττικής 2004-2006 Ολική Ενοποίηση 100,00%
ENDESA Hellas S.A. - Καθαρή Θέση 49,99%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2001-2006 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 100,00%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Μαρούσι Αττικής 2003-2006 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 100,00%
ΑΝΑΝΕΩΣΗΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, Μαρούσι Αττικής 2006 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 100,00%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2001-2006 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 80,00%
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2006 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 80,20%
ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2006 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 80,20%
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2006 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 80,20%
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2006 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 80,20%
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2006 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 80,20%
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2006 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 80,20%
ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2006 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 80,20%
ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2006 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 80,20%
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2006 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 80,20%
ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2006 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 80,20%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2006 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 100,00%
SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, Μαρούσι Αττικής 2002-2006 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 100,00%
2. Ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2005 και 2006 για την μητρική εταιρεία ολοκληρώθηκε την 27/09/2007 και το ποσό της διαφοράς που προέκυψε

ανήλθε σε 7.323χιλ€, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2006 για την εταιρεία «ΔΕΛΤA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΤΕ» ολοκληρώθηκε την 28/09/2007 και το ποσό της διαφοράς που προέκυψε ανήλθε σε 35
χιλ € και ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2006 για την εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ» ολοκληρώθηκε την 31/7/2007 και το ποσό της
διαφοράς που προέκυψε ανήλθε σε 1.526 χιλ€.  

3. Tην 22.6.2007 εγκρίθηκε από τη Νομαρχία Αθηνών η απόσχιση των κλάδων (i) κατασκευή μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και μεταλλικών κατα-
σκευών και (ii) κατασκευή ολοκληρωμένων έργων στους τομείς της βιομηχανίας και ενέργειας της «ΔΕΛΤA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΤΕ», βάσει της από  28.3.2007  απόφασης του Δ.Σ. της, και η ει-
σφορά τους στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» Ακολούθως, την 4/9/2007, η θυγα-
τρική εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ)», στα πλαίσια της γενικότερης αναδιάρθρωσης του Ομίλου Μυτιληναίος και λόγω του συ-
ναφούς αντικειμένου δραστηριότητας των δύο εταιρειών, απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤΑΔΕ Α.Ε.)» έναντι ποσού 8εκ €. Επιπρόσθετα, την 10/8/2007 εγκρίθηκε από τη Νομαρχία Αθη-
νών η απόσχιση του κλάδου παραγωγής, κατασκευής, εμπορίας αλουμίνας, αλουμινίου, μεταλλευτικών υλικών και μετάλλων και η εισφορά των περιουσιακών
στοιχείων του κλάδου αυτού στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.», όπως απεικονίζονται στη  Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματι-
σμού με ημερομηνία κατάρτισης της 31.3.2007 (Γενική Συνέλευση Μετόχων 23/7/2007).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-30/9/2007 1/7-30/9/2007 1/1-30/9/2006 1/7-30/9/2006 1/1-30/9/2007 1/7-30/9/2007 1/1-30/9/2006 1/7-30/9/2006

Κύκλος Εργασιών 668.242 207.175 646.793 195.194 2.563 168 191.897 55.359
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 135.089 29.540 160.840 48.255 1.737 66 27.769 9.857
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 108.363 22.456 134.012 42.035 8.266 137 3.971 (3.609)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 125.466 28.037 149.353 46.900 8.587 241 4.212 (3.530)
Κέρδος από απόκτηση εταιρείας – – 19.170 1 – – – –
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 276.583 183.660 180.751 39.453 222.349 164.735 69.003 (3.980)
Μείον φόροι (66.930) (44.988) (39.681) (12.774) (48.029) (43.227) (11.114) (1.814)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 209.653 138.672 141.070 26.679 174.320 121.508 57.889 (5.794)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες (3.678) (1.603) (663) (687) – – – –
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες
& διακοπείσες δραστηριότητες 205.976 137.069 140.407 25.992 174.320 121.508 57.889 (5.794)
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας 192.747 133.654 140.934 26.410 174.320 121.508 57.889 (5.794)
Δικαιώματα Μειοψηφίας 13.229 3.415 (527) (418) – – – –
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - (σελεπτά/μετοχή) 4,09 2,84 2,89 0,54 3,70 2,58 1,19 (0,12)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-30/9/2007 1/1-30/9/2006 1/1-30/9/2007 1/1-30/9/2006

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 273.540 180.314 222.369 69.011
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 17.828 15.433 321 242
Προβλέψεις 4.623 2.103 201 –
Συναλλαγματικές διαφορές (10.430) (4.863) (3.447) (1.279)
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (181.387) (67.615) (222.172) (67.009)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 16.391 6.937 10.164 5.008
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (17.779) (30.908) – (886)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (37.504) (37.777) 42.001 (39.669)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 28.426 52.778 34.608 45.355
Αύξηση/(μείωση) λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.410 (901) 2 –
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (15.898) (6.764) (10.164) (5.008)
Καταβεβλημένοι φόροι (36.844) (44.887) (28.858) (11.835)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 42.377 63.850 45.025 (6.071)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 35.459 (21.903) 35.260 (20.328)
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (57.124) (56.471) (293) (51)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 784 12.088 20 13
Αγορές χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση (3) (18.527) (3) –
Αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 64 (3.703) 64 –
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση – 22.800 – 15.620
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 937 1.994 (11) 1.189
Τόκοι εισπραχθέντες 13.055 2.516 11.926 930
Χορηγήσεις / Εισπράξεις δανείων σε/από συνδεδεμένα μέρη 1.703 – – 829
Ροές από διακοπείσα δραστηριότητα – – – –
Μερίσματα εισπραχθέντα ~~~~701 ~~~~`8 35.840 20.299
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (4.424) (61.197) 82.802 18.501
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (77.699) (20.934) (148.495) (34.922)
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 303.349 18.531 20.454 37.766
Εξοφλήσεις δανείων (211.219) (23.699) (25.884) (13.933)
Πληρωμές κεφαλαίων χρηματοδοτικών μισθώσεων (53) (46) – –
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) – – – –
Ροές από διακοπείσα δραστηριότητα – – – –
Μερίσματα πληρωθέντα ~(56.705) (16.395) ~~~~~~~– ~~~~~~~–
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) ~(42.327) (42.543) (153.925) ~(11.090)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιόδου (α) + (β) + (γ) ~~(4.374) (39.890) ~(26.098) ~~1.340
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου (133.198) (12.603) (1118.104) (53.880)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου (137.572) (52.493) (144.202) (52.539)

4. Την 28/03/2007 ανακοινώθηκε από το Δ.Σ.  της Εταιρείας η σύναψη της στρατηγικής συμφωνίας με την “ENDESA Europa”, η οποία προβλέπει τη μεταφορά του συνόλου των ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου στη
νέα εταιρεία όπου ο Όμιλος θα διατηρεί ουσιώδη επίδραση αλλά όχι τον έλεγχο. H διοίκηση, εφαρμόζοντας το Δ.Π.Χ.Π. 5 «Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις», παρουσιάζει
χωριστά, στις Οικονομικές Καταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία καθώς τις υποχρεώσεις που θα εισφερθούν κατηγοριοποιημένα σαν «Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση» και «Υποχρεώσεις σχετιζόμενες με
περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση», ενώ ταυτόχρονα εμφανίζει χωριστά και το αποτέλεσμα από τις διακοπείσες δραστηριότητες στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου.

5. Την 3/9/2007 εγκρίθηκε η τριπλή συγχώνευση των εταιριών «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ» και «ΔΕΛΤA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΤΕ» από τις Γενικές Συνελεύσεις τους ενώ την 28/9/2007, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία
εγκρίθηκε η συγχώνευση δια απορρόφησης των εταιρειών «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.» και «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» από την εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 3/9/2007 η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού πόσου 99.891.977,10€ με έκδοση
8.187.182 νέων μετοχών. Συνεπώς το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 124.204.181,10€ διαιρούμενο πλέον σε 48.707.522 κοινές μετοχές με νέα ονομαστική αξία  2,55€ . Στο νέο μετοχικό κεφάλαιο
της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» θα αντιστοιχούν: (α) στους παλαιούς μετόχους της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 40.520.340 μετοχές, ή ποσοστό 83,19%, (β) στους  παλαιούς μετόχους
της  «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ» (πλην της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ») 7.326.542 μετοχές, ή ποσοστό 15,04% και (γ) στους παλαιούς μετόχους της «ΔΕΛΤA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΤΕ», (πλην της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ») 860.640 μετοχές, ή ποσοστό 1,77%

6. Την 25/7/2007, εγκρίθηκε από τη Νομαρχία Αθηνών, η συγχώνευση με απορρόφηση των 100% θυγατρικών εταιρειών της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» από την «ΕNDESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.». Από την απορρόφηση προέκυ-
ψαν κεφαλαιακά κέρδη ποσού € 144.9 εκ για τη μητρική και 144.3 εκ € για τον Όμιλο. Αντίστοιχα το έξοδο του αναβαλλόμενου φόρου ανήλθε σε 36.3εκ € για τη μητρική και 33.9εκ € για τον Όμιλο. 

7. Ολοκληρώθηκε την 6/6/2007 η τρίτη φάση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας με την απόκτηση 1.096.293 μετοχών της μέσω του ΧΑ με μέση τιμή κτήσης 35,27 ευρώ στα πλαίσια της από 16.2.2007 απόφασης του Διοι-
κητικού  της Συμβουλίου.  Η εταιρεία κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόμενης περιόδου απέκτησε συνολικά 2.098.171 μετοχές με μέση τιμή 34,18 ευρώ. Ταυτόχρονα δε έληξε το δωδεκάμηνο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών όπως αυτό
ορίσθηκε με την από 14.6.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η Εταιρεία σήμερα κατέχει συνολικά 2.348.291 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό  4.82% του νέου μετοχικού της κεφαλαίου.

8. Μέχρι τις 03/05/2006 είχε ενσωματωθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης η εταιρεία 3ΚΠ ΑΤΕΕ, Αμπελόκηποι Αττικής , έμμεση συμμετοχή με ισοδύναμο 21,24%. Η συμμετοχή
του Ομίλου στην παραπάνω θυγατρική πωλήθηκε την 03/05/2006. Η δραστηριότητα της εταιρείας αυτής παρουσιάζεται στις συγκριτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30/06/2006 ως διακοπείσα δραστηριότητα, στο
πλαίσιο εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Π.5.

9. Επί των παγίων ή ακινήτων της εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη, ενώ επί των παγίων του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους € 2,3 εκ
10. Με  αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου έκλεισε η υπόθεση αποζημίωσης του Ομίλου από τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) για την υπόθεση της επένδυσης στο Κοσσυφοπέδιο. Το ποσό που επιδι-

κάστηκε υπέρ της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ανέρχεται σε € 30,5 εκ. συνυπολογιζόμενου του κεφαλαίου, τόκων, δικαστικών και άλλων εξόδων και μέχρι την 30/09/2007 είχε εισπραχθεί στο σύνολό του.
11. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές του Ισολογισμού 31/12/2006 πλην της λογιστικής πολιτικής που ακολουθήθηκε στην παρουσιαζόμενη περίοδο για την απεικόνιση της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης των θυγατρι-

κών εταιρειών «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ» και «ΔΕΛΤA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΤΕ» στα πλαίσια της παραγράφου
10 του ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη». Σύμφωνα με την πολιτική αυτή η εταιρεία ενσωμάτωσε τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, τα κεφάλαια καθώς και τα αποτελέ-
σματα των απορροφώμενων θυγατρικών από την 1/1/2006, αρχή της συγκριτικής περιόδου. Ταυτόχρονα ο Όμιλος, ανέστρεψε τα σωρευμένα δικαιώματα μειοψηφίας απο τα Ίδια Κεφάλαια την 1/1/2006, την 30/9/2006, την
1/1/2007 και την 30/9/2007 καθώς και από τα ενοποιημένα αποτελέσματα για την περίοδο 1/1-30/9/2007 καθώς και για την περίοδο 1/1-30/9/2006 για σκοπούς συνέχειας και συγκρισιμότητας των στοιχείων όπως και για τις ενδιά-
μεσες παρουσιαζόμενες περιόδους 1/7-30/9/2007 και 1/7-30/9/2006. Αναλυτική παρουσίαση των προσαρμογών αυτών γίνεται στη σημείωση 7.1.1 των επεξηγηματικών σημειώσεων των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου.

12. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην εταιρία  στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης είναι:

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 30/9/2007 30/9/2006 30/9/2007 30/9/2006

Μισθωτοί 2.662 2.315 75 83
Ημερομίσθιοι ~`305  1.237              ~ 0         ~ 2
ΣΥΝΟΛΟ               2.967    3.552       75    85

13. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων από την έναρξη της οικονομικής χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά εκφρασμένα σε  ευρώ Ο  Όμιλος Η Εταιρεία
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 316.255,65 17.107.287,67
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 8.161.481,46 2.238.774,97
Απαιτήσεις 2.220.689,12 43.326.677,56
Υποχρεώσεις 1.009.504,13 36.980.537,93
Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης 9.877.686,17 4.279.773,29
Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 0,00
Υποχρεώσεις προς διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης 1.009.504,13 8.917,26

14.Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών επί του συνολικού σταθμισμένου αριθμού μετοχών
15. Επενδύσεις εννιαμήνου 2007: Όμιλος € 57.075 χιλ. Εταιρεία € 293 χιλ.
16. Ο Όμιλος την 14/4/2007 προέβη στην πώληση του 100% της εταιρείας «ΕΝΕΡΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» στην “ENDESA Europa”. Η μεταβιβαζόμενη εταιρεία είχε αποκτηθεί από τον Όμιλο την

4/1/2007 ενώ μετά την μεταβίβασή της στην  “ENDESA Europa” μετονομάστηκε σε “ENDESA Hellas S.A.” και θα αποτελέσει το νέο εταιρικό σχήμα στο οποίο θα μεταβιβαστούν το σύνολο των ενεργειακών περιουσιακών στοιχεί-
ων του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ βάσει της στρατηγικής συμφωνίας που έχουν υπογράψει οι δυο όμιλοι.

17. Λόγω της απόσχισης του κλάδου των σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων της μητρικής εταιρείας, τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων της περιόδου 01/01-30/09/2007 δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά της αντίστοι-
χης περιόδου της προηγούμενης χρήσης. Αν τα στοιχεία παρουσιάζονταν χωρίς τα ποσά που αφορούν στον αποσχισθέν κλάδο τότε ο κύκλος εργασιών θα εμφανιζόταν μειωμένος κατά 189,6εκ €(από 189,7εκ € σε 143χιλ €),
ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους θα εμφανίζονταν αυξημένα κατά 6εκ €, (από 41,7εκ € σε  47,7εκ €).

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Ο FINANCIAL CONTROLLER ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ649316/2006 Α.Δ.Τ. ΑΕ044243/2007 Α.Δ.Τ. Ρ102714/1993 Α.Δ.Τ. Ρ 522618/1994

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρίας:
Πατρόκλου 5-7 Μαρούσι
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιριών:
23103/06/Β/90/26
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 
094316669
Αρμόδια Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο): 
Υπουργείο Εμπορίου & Ανάπτυξης
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου (ή διαχειριστές):
Ευάγγελος Μυτιληναίος
Ιωάννης Μυτιληναίος
Γεώργιος Κοντούζογλου
Νικόλαος Μουσάς
Χρήστος Διαμαντόπουλος
Απόστολος Γεωργιάδης
Γεώργιος Λυμπεράκης
Ημερομηνία έγκριση
των οικονομικών καταστάσεων: 14.11.07
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Δεληγιάννης Γεώργιος
Ελεγκτική εταιρεία: 
GRANT THORNTON
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: 
Δεν απαιτείται



146| Ετήσιο Δελτίο 2007

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26
Πατρόκλου 5-7 Μαρούσι

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007 
(δημοσιευμένα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ) 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε και του ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκλη-
ρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , καθώς και η έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Ενδει-
κτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2007 31/12/2006 30/12/2007 31/12/2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 773.106 856.739 860.433 764.937
Αποθέματα 180.883 203.058 – –
Απαιτήσεις από πελάτες 298.985 177.395 7.824 11.239
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ~`396.744 ~`128.993 ~68.751 108.974
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.649.718 1.366.185 937.008 885.149

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 218.622 185.378 62.773 44.638
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 295.637 173.569 228.646 126.484
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 335.607 228.100 ~59.442 ~91.202
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 849.866 587.047 350.861 262.324
Μετοχικό Κεφάλαιο 119.143 98.974 119.143 98.242
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας 623.849 627.894 467.003 524.583
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας (β) 742.992 726.868 586.146 622.825
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ) 56.860 52.269 – –
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) ~`799.852 ~`779.138 586.146 622.825
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (α) + (δ) 1.649.718 1.366.185 937.008 885.149

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα) 779.138 707.834 622.825 236.249 
Μεταβολή Κεφαλαίων για την απεικόνιση της συγχώνευσης των
"Αλουμίνιο της Ελλάδος" και "Δέλτα project" βάσει ΔΛΠ 8 ~~~~~– ~~~~~– ~~~~~~– 418.385 
Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (μετά την εφαρμογή του ΔΛΠ 8)
(01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα) 779.138 707.834 622.825 654.634 
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους 210.672 157.334 161.073 52.632 
Αύξηση / (μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου (3.229) – 1.257 –
Διανεμηθέντα μερίσματα – (38.190) (22.976) (17.208)
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση (73.404) (38.291) – –
Μεταβολή Κεφαλαίων για την απεικόνιση της συγχώνευσης των
"Αλουμίνιο της Ελλάδος" και "Δέλτα project" βάσει ΔΛΠ 8 – – (104.326) (30.552)
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών (112.712) (6.554) (71.707) (36.681)
Λοιπές επιδράσεις από μεταβολές σε θυγατρικές εταιρείες ~~(612) ~(2.995) ~~~~~~– ~~~~~~–
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.12.2007 και 31.12.2006 αντίστοιχα) 799.852 779.138 586.146 622.825 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Δομή του Ομίλου - Οι Εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους,τα ποσοστά συμμετοχής και τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις, που περι-

λαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι:
ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ Mέθοδος Ισοδύναμο %

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ Ενοποίησης Συμμετοχής
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 2007 Μητρική
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ''ΜΕΤΚΑ'' 2005-2007 Ολική Ενοποίηση 52,47%(1)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. 2003-2007 Ολική Ενοποίηση 52,46%(3)
Ε.Κ.Μ.Ε. Α.Ε. 2005-2007 Ολική Ενοποίηση 20,99%(3)
RODAX A.T.E.E. 2005-2007 Ολική Ενοποίηση 52,47%(3)
ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. 2005-2007 Ολική Ενοποίηση 43,81%(3)
DROSCO HOLDINGS LIMITED,Λευκωσία Κύπρος 2003-2007 Ολική Ενοποίηση 43,81%(3)
BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS TKT A.E
Μαρούσι Αττικής 2006(υπερδωδεκάμηνη)-2007 Ολική Ενοποίηση 32,86%(3)
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
(ΕΤΑΔΕ Α.Ε.), Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας 2004-2007 Ολική Ενοποίηση 52,47%(3)
ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. 2005-2007 Ολική Ενοποίηση 100,00%(1)
ΑΛΟΥΜΙΝΟΝ Α.Ε. 2006(υπερδωδεκάμηνη)-2007 Ολική Ενοποίηση 100,00%(1)
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. 2005-2007 Ολική Ενοποίηση 100,00%(1)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. ''ΕΛΒΟ'' 2006-2007 Καθαρή Θέση 43,00%(2)
SOMETRA S.A., Sibiu Ρουμανίας 2003-2007 Ολική Ενοποίηση 92,79%(3)
MYTILINEOS FINANCE S.A., Λουξεμβούργο 2007 Ολική Ενοποίηση 99,97%(1)
STANMED TRADING LTD , Κύπρος 2004-2007 Ολική Ενοποίηση 99,97%(3)
MYTILINEOS BELGRADE D.O.O., Σερβία 1999-2007 Ολική Ενοποίηση 99,97%(3)
MYVEKT INTERNATIONAL SKOPJE, Π.Γ.Δ.Μ. 1999-2007 Ολική Ενοποίηση 99,97%(3)
RDA TRADING, Νήσοι Guernsey 2007 Ολική Ενοποίηση 99,97%(3)
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ, Μαρούσι Αττικής 2003-2007 Ολική Ενοποίηση 100,00%(1)
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ''ΒΕΑΤ'',  Χαλάνδρι  Αττικής 2003-2007 Καθαρή Θέση 35,00%(2)
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, Μαρούσι Αττικής 2003-2007 Ολική Ενοποίηση Κοινή Διοίκηση(4)
ΘΟΡΙΚΗ ΑΕΒΕ, Μαρούσι Αττικής 2003-2007 Ολική Ενοποίηση 100,00%(1)
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2003-2007 Ολική Ενοποίηση 84,10%(3)
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΚΟ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2003-2007 Ολική Ενοποίηση 90,00%(3)
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2003-2007 Ολική Ενοποίηση 95,10%(3)
DELTA PROJECT CONSTRUCT SRL, Βουκουρέστι Ρουμανίας 2005-2007 Ολική Ενοποίηση 95,01%(1)
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΥΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2003-2007 Καθαρή Θέση 20,00%(2)
ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
& ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 2003-2007 Ολική Ενοποίηση 90,00%(3)
ΦΟΙΒΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ, Αμφίκλεια Φθιώτιδας 2002-2007 Ολική Ενοποίηση 90,00%(3)
ΥΔΡΟΧΟΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
& ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 2004-2007 Ολική Ενοποίηση 90,00%(3)
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΠΟΝΙΑΣ Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 2004-2007 Ολική Ενοποίηση 56,25%(3)
ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΕ., Μοσχάτο Αττικής 2003-2007 Καθαρή Θέση 31,50%(2)
ΥΔΡΙΑ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
& ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 2005-2007 Ολική Ενοποίηση 90,00%(3)
ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 2005-2007 Ολική Ενοποίηση 90,00%(3)
ΑΡΓΥΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2003-2007 Ολική Ενοποίηση 90,00%(3)
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Ε.(ΕΝ.ΔΥ.Α.Ε.), Μοσχάτο Αττικής 2003-2007 Ολική Ενοποίηση 90,00%(3)
MYHΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. (πρώην ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ Α.Ε.), Μοσχάτο Αττικής 2003-2007 Ολική Ενοποίηση 90.00%(3)
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2002-2007 Ολική Ενοποίηση 90,00%(3)
ΙΟΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
& ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μοσχάτο Αττικής 2006-2007 Καθαρή Θέση 49,00%(2)
ΕΛΕΚΤΡΟΝΒΑΤΤ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2006-2007 Καθαρή Θέση 10,00%(2)
BUSINESS ENERGY Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2006-2007 Καθαρή Θέση 24,92%(2)
ΔΕΛΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε., Αγ. Παρασκευή Αττικής 2004-200 Ολική Ενοποίηση 100,00%(1)
ENDESA Hellas S.A. 2007 Καθαρή Θέση 49,99%(2)
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2001-2007 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 100,00%(1)
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Μαρούσι Αττικής 2003-2007 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 100,00%(1)
ΑΝΑΝΕΩΣΗΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, Μαρούσι Αττικής 2006-2007 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 100,00%(3)
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2001-2007 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 80,00%(3)
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙΔΙ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2007 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 80,20%(3)
ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2007 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 80,20%(3)
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2007 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 80,20%(3)
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2007 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 80,20%(3)
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2007 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 80,20%(3)
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2007 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 80,20%(3)
ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2007 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 80,20%(3)
ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2007 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 80,20%(3)
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2007 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 80,20%(3)
ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2003-2007 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 80,20%(3)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ Α.Ε., Μαρούσι Αττικής 2006-2007 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 100,00%(3)
SPIDER ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε, Μαρούσι Αττικής 2002-2007 Ολική Ενοποίηση μεχρι 31/7 100,00%(3)
BUSINESS ENERGY ΤΡΟΙΖΙΝΙΑ Α.Ε., Μοσχάτο Αττικής 2007 Καθαρή Θέση 49,00%(2)
GREENENERGY A.E. 2007 Καθαρή θέση 39,99%(2)
2. Ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2005 και 2006 για την μητρική εταιρεία ολοκληρώθηκε την 27/09/2007 και το ποσό της διαφοράς που προέκυψε ανήλ-

θε σε 7.323χιλ€, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2006 για την εταιρεία «ΔΕΛΤA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΤΕ» ολοκληρώθηκε την 28/09/2007 και το ποσό της διαφοράς που προέκυψε ανήλθε σε 35
χιλ € και ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2006 για την εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ» ολοκληρώθηκε την 31/7/2007 και το ποσό της δια-
φοράς που προέκυψε ανήλθε σε 1.526 χιλ€.  

3. Tην 22.6.2007 εγκρίθηκε από τη Νομαρχία Αθηνών η απόσχιση των κλάδων (i) κατασκευή μηχανολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και μεταλλικών κατα-
σκευών και (ii) κατασκευή ολοκληρωμένων έργων στους τομείς της βιομηχανίας και ενέργειας της «ΔΕΛΤA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΤΕ», βάσει της από  28.3.2007  απόφασης του Δ.Σ. της, και η ει-
σφορά τους στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» Ακολούθως, την 4/9/2007, η θυγα-
τρική εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ)», στα πλαίσια της γενικότερης αναδιάρθρωσης του Ομίλου Μυτιληναίος και λόγω του συ-
ναφούς αντικειμένου δραστηριότητας των δύο εταιρειών, απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤΑΔΕ Α.Ε.)» έναντι ποσού 8εκ €. Επιπρόσθετα, την 10/8/2007 εγκρίθηκε από τη Νομαρχία Αθη-
νών η απόσχιση του κλάδου παραγωγής, κατασκευής, εμπορίας αλουμίνας, αλουμινίου, μεταλλευτικών υλικών και μετάλλων και η εισφορά των περιουσιακών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Κύκλος Εργασιών 912.597 837.039 3.256 137.050
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 163.604 208.744 2.430 19.623
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 131.064 162.788 3.485 2.984
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 153.707 187.227 4.371 3.402
Κέρδος από απόκτηση εταιρείας – 19.242 – –
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων σύνολο 274.388 203.314 190.577 68.039
Μείον φόροι (59.170) (47.350) (29.504) (15.407)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 215.218 155.964 161.073 52.632
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες ~(4.546) ~~1.370 ~~~~~– ~~~~~–
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες
& διακοπείσες δραστηριότητες 210.672 157.334 161.073 ~52.632
Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας 193.601 152.381 – –
Δικαιώματα Μειοψηφίας 17.070 4.952 – –
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή –  (σε λεπτά /μετοχή) 1,71 1,57 – –
Προτεινόμενο μέρισμα ανά Μετοχή - (σε ευρώ /μετοχή) 0,51 0,25

στοιχείων του κλάδου αυτού στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.», όπως απεικονίζονται στη  Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού με ημερομηνία κατάρτισης της 31.3.2007 (Γενική Συνέλευση Μετόχων
23/7/2007).

4. Την 28/03/2007 ανακοινώθηκε από το Δ.Σ.  της Εταιρείας η σύναψη της στρατηγικής συμφωνίας με την “ENDESA Europa”, η οποία προβλέπει τη μεταφορά του συνόλου των ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου στη
νέα εταιρεία όπου ο Όμιλος θα διατηρεί ουσιώδη επίδραση αλλά όχι τον έλεγχο. H διοίκηση, εφαρμόζοντας το Δ.Π.Χ.Π. 5 «Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση & Διακοπείσες Εκμεταλλεύσεις», παρουσιάζει χω-
ριστά, στις Οικονομικές Καταστάσεις, τα περιουσιακά στοιχεία καθώς τις υποχρεώσεις που θα εισφερθούν κατηγοριοποιημένα σαν «Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση» και «Υποχρεώσεις σχετιζόμενες με πε-
ριουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση», ενώ ταυτόχρονα εμφανίζει χωριστά και το αποτέλεσμα από τις διακοπείσες δραστηριότητες στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου.

5. Την 3/9/2007 εγκρίθηκε η τριπλή συγχώνευση των εταιριών «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ» και «ΔΕΛΤA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΤΕ» από τις Γενικές Συνελεύσεις τους ενώ, την 28/9/2007, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία
εγκρίθηκε η συγχώνευση δια απορρόφησης των εταιρειών «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.» και «ΔΕΛΤΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» από την εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-
ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 3/9/2007 η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικού πόσου 99.891.977,10€ με έκδοση
8.187.182 νέων μετοχών. Συνεπώς το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 124.204.181,10€ διαιρούμενο πλέον σε 48.707.522 κοινές μετοχές με νέα ονομαστική αξία  2,55€ . Στο νέο μετοχικό κεφάλαιο
της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» θα αντιστοιχούν: (α) στους παλαιούς μετόχους της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 40.520.340 μετοχές, ή ποσοστό 83,19%, (β) στους  παλαιούς μετόχους
της  «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ» (πλην της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ») 7.326.542 μετοχές, ή ποσοστό 15,04% και (γ) στους παλαιούς μετόχους της «ΔΕΛΤA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΤΕ», (πλην της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ») 860.640 μετοχές, ή ποσοστό 1,77%

6. Την 25/7/2007, εγκρίθηκε από τη Νομαρχία Αθηνών, η συγχώνευση με απορρόφηση των 100% θυγατρικών εταιρειών της «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» από την «ΕNDESA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.». Από την απορρόφηση προέκυ-
ψαν κεφαλαιακά κέρδη ποσού € 144.9εκ για τη μητρική και 144.3εκ € για τον Όμιλο. Αντίστοιχα το έξοδο του αναβαλλόμενου φόρου ανήλθε σε 36.3εκ € για τη μητρική και 33.9εκ € για τον Όμιλο. 

7. Ολοκληρώθηκε την 6/6/2007 η τρίτη φάση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας με την απόκτηση 1.096.293 μετοχών της μέσω του ΧΑ με μέση τιμή κτήσης 35,27 ευρώ στα πλαίσια της από 16.2.2007 απόφασης
του Διοικητικού  της Συμβουλίου.  Η εταιρεία κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόμενης περιόδου απέκτησε συνολικά 2.098.171 μετοχές με μέση τιμή 34,18 ευρώ. Ταυτόχρονα δε έληξε το δωδεκάμηνο πρόγραμμα αγοράς ιδίων με-
τοχών όπως αυτό ορίσθηκε με την από 14.6.2006 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της. Η Εταιρεία σήμερα κατέχει συνολικά 6.507.068 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό  5,57% του νέου
μετοχικού της κεφαλαίου.

8. Μέχρι τις 03/05/2006 είχε ενσωματωθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με την μέθοδο της πλήρους ενοποίησης η εταιρεία 3ΚΠ ΑΤΕΕ, Αμπελόκηποι Αττικής , έμμεση συμμετοχή με ισοδύναμο 21,24%. Η συμμετοχή
του Ομίλου στην παραπάνω θυγατρική πωλήθηκε την 03/05/2006. Η δραστηριότητα της εταιρείας αυτής παρουσιάζεται στις συγκριτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30/06/2006 ως διακοπείσα δραστηριότητα, στο
πλαίσιο εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Π.5.

9. Επί των παγίων ή ακινήτων της εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη, ενώ επί των παγίων του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη ύψους € 2,3 εκ
10. Με  αμετάκλητη απόφαση του Αρείου Πάγου έκλεισε η υπόθεση αποζημίωσης του Ομίλου από τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) για την υπόθεση της επένδυσης στο Κοσσυφοπέδιο. Το ποσό που επιδι-

κάστηκε υπέρ της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ανέρχεται σε € 30,5 εκ. συνυπολογιζόμενου του κεφαλαίου, τόκων, δικαστικών και άλλων εξόδων και μέχρι την 31/12/2007 είχε εισπραχθεί στο σύνολό του.
11. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές του Ισολογισμού 31/12/2006 πλην της λογιστικής πολιτικής που ακολουθήθηκε στην παρουσιαζόμενη περίοδο για την απεικόνιση της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης των θυγατρι-

κών εταιρειών «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΕΑΕ» και «ΔΕΛΤA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΤΕ» στα πλαίσια της παραγράφου
10 του ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη». Σύμφωνα με την πολιτική αυτή η εταιρεία ενσωμάτωσε τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, τα κεφάλαια καθώς και τα αποτελέ-
σματα των απορροφώμενων θυγατρικών από την 1/1/2006, αρχή της συγκριτικής περιόδου. Ταυτόχρονα ο Όμιλος, ανέστρεψε τα σωρευμένα δικαιώματα μειοψηφίας από τα Ίδια Κεφάλαια την 1/1/2006, την 31/12/2006, την
1/1/2007 και την 31/12/2007 καθώς και από τα ενοποιημένα αποτελέσματα για την περίοδο 1/1-31/12/2007 καθώς και για την περίοδο 1/1-31/12/2006 για σκοπούς συνέχειας και συγκρισιμότητας των στοιχείων. Αναλυτική παρου-
σίαση των προσαρμογών αυτών γίνεται στη σημείωση 3.1 των επεξηγηματικών σημειώσεων των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου

12. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην εταιρία  στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης είναι:

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

Μισθωτοί 1.778 2.360 78 60
Ημερομίσθιοι 1.109  1.154              ~ 0         ~ 3
ΣΥΝΟΛΟ               2.887    3.514       78    63

13. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων από την έναρξη της οικονομικής χρήσης που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη, κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά εκφρασμένα σε  ευρώ Ο  Όμιλος Η Εταιρεία
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 830.062,85 17.113.896,80
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 201.515,77 876.324,64
Απαιτήσεις 123.047,40 50.396.105,83
Υποχρεώσεις 431.628,54 34.892.852,86
Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης 14.145.223,57 6.020.377,85
Υποχρεώσεις προς διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης 97.316,49 28.289,04

14.Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών επί του συνολικού σταθμισμένου αριθμού μετοχών
15. Επενδύσεις δωδεκαμήνου 2007: Όμιλος € 16.967 χιλ. Εταιρεία € 499.815 χιλ.
16. Ο Όμιλος την 14/4/2007 προέβη στην πώληση του 100% της εταιρείας «ΕΝΕΡΤΕΚ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» στην “ENDESA Europa”. Η μεταβιβαζόμενη εταιρεία είχε αποκτηθεί από τον Όμιλο την

4/1/2007 ενώ μετά την μεταβίβασή της στην  “ENDESA Europa” μετονομάστηκε σε “ENDESA Hellas S.A.” και θα αποτελέσει το νέο εταιρικό σχήμα στο οποίο θα μεταβιβαστούν το σύνολο των ενεργειακών περιουσιακών στοιχεί-
ων του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ βάσει της στρατηγικής συμφωνίας που έχουν υπογράψει οι δυο όμιλοι.

17. Λόγω της απόσχισης του κλάδου των σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων της μητρικής εταιρείας, τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσμάτων της περιόδου 01/01-31/12/2007 δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά της αντίστοιχης
περιόδου της προηγούμενης χρήσης. Αν τα στοιχεία παρουσιάζονταν χωρίς τα ποσά που αφορούν στον αποσχισθέν κλάδο τότε ο κύκλος εργασιών θα εμφανιζόταν μειωμένος κατά 130,4εκ €(από 137εκ € σε 6,6χιλ €), ενώ τα
αποτελέσματα μετά από φόρους θα εμφανίζονταν μειωμένα κατά 3εκ €, (από 52,6εκ € σε  49,6εκ €). 

18. Με την από 26.11.2007 απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας μειώθηκε η ονομαστική αξία των  μετοχών της Εταιρίας, από 2,55€ σε 1,07€ με την έκδοση 68.190.531 νέων
κοινών ονομαστικών μετοχών, οι οποίες διανεμήθηκαν δωρεάν στους υφιστάμενους μετόχους κατ’ αναλογία 24 νέες μετοχές σε αντικατάσταση 10 παλαιών με ταυτόχρονη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εται-
ρείας. Επίσης, αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ύψους 876.735,61€ για σκοπούς στρογγυλοποίησης της νέας ονομαστικής
αξίας  των μετοχών με ταυτόχρονη  τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. Με την από 5.12.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο εφαρμογής προγράμματος χορήγησης δικαιωμάτων προ-
αίρεσης αγοράς μετοχών που έχει εγκριθεί με τις από 14/6/2006 και 3/9/2007 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων, το Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 92.324,95€ με καταβολή μετρητών και έκδοση 86.285 νέ-
ων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 1,07€ η κάθε μία λόγω άσκησης από ανώτερα στελέχη δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς με τιμή διάθεσης 12,70€ ανά μετοχή. Η υπέρ το άρτιο διαφορά που προέκυψε από
την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού 1.003.495€ μεταφέρθηκε στο αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Ο FINANCIAL CONTROLLER ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ

Α.Δ.Τ. ΑΒ649316/2006 Α.Δ.Τ. ΑΕ044243/2007 Α.Δ.Τ. Ρ102714/1993 Α.Δ.Τ. Ρ 522618/1994

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση έδρας Εταιρίας:
Πατρόκλου 5-7 Μαρούσι
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιριών:
23103/06/Β/90/26
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου: 
094316669
Αρμόδια Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο): 
Υπουργείο Εμπορίου & Ανάπτυξης
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου (ή διαχειριστές):
Ευάγγελος Μυτιληναίος
Ιωάννης Μυτιληναίος
Γεώργιος Κοντούζογλου
Νικόλαος Μουσάς
Χρήστος Διαμαντόπουλος
Απόστολος Γεωργιάδης
Δημήτρης Δασκαλόπουλος
Ημερομηνία έγκριση
των οικονομικών καταστάσεων: 26.03.2008
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Δεληγιάννης Γεώργιος
Ελεγκτική εταιρεία: 
GRANT THORNTON
Τύπος έκθεσης επισκόπησης: 
Με σύμφωνη γνώμη
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας:
www.mytilineos.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων 274.388 203.314 190.577 68.039 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 22.643 24.439 886 417 
Προβλέψεις 40.907 2.986 35.210 261 
Συναλλαγματικές διαφορές (18.674) (9.660) (510) (2.136)
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (215.311) (52.661) (250.786) (69.723)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 25.833 11.918 16.995 8.053 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή
που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων (24.220) (92.425) – 666
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (58.116) 7.927 61.119 53.482
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 74.555 25.960 (17.251) 45.488 
Αύξηση/(μείωση) λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού 5.618 (6.137) 2 –
Ροές από διακοπείσα δραστηριότητα (3.175) (5.206) – –
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (25.317) (10.200) (16.995) (7.425)
Καταβεβλημένοι φόροι (57.535) (59.942) (48.190) (17.440)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 41.596 40.312 (28.942) 79.684 
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 20.049 (47.271) 19.981 (117.056)
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (16.782) (76.402) (500) (725)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 1.478 12.951 636 368 
Αγορές χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση – (30.133) – (3)
Αγορές χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (1.030) (5.469) – (2.784)
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση 948 21.415 – 15.620 
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 979 5.934 – 3.939 
Τόκοι εισπραχθέντες 17.679 3.826 15.811 1.836 
Χορηγήσεις / Εισπράξεις δανείων σε / από συνδεδεμένα μέρη 1.703 – – –
Ροές από διακοπείσα δραστηριότητα (94.519) (4.665) – –
Μερίσματα εισπραχθέντα ~~~~541 ~~~~`298 35.678 ~`20.299 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (68.953) (119.516) 71.607 (78.505)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (79.554) (4.966) (76.605) (36.681)
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 321.132 49.569 22.827 1.384 
Εξοφλήσεις δανείων (273.731) (54.740) (26.343) (21.503)
Πληρωμές κεφαλαίων χρηματοδοτικών μισθώσεων (69) (68) – –
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) – – – –
Ροές από διακοπείσα δραστηριότητα 6.616 4.437 – –
Μερίσματα πληρωθέντα (60.437) (38.051) ~`(74.765) (17.209)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (86.043) (43.818) (154.886) (74.008)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) (113.400) (123.022) (112.221) (72.829)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου (132.025) (12.798) (1112.322) (50.601)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου (245.425) (135.820) (224.542) (123.430)
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¶ƒ√™£∂Δ∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∫∞π ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™
1. ¢ÔÌ‹ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ - ÔÈ ∂Ù·ÈÚÂ›Â˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÌÂ ÙÈ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ ‰ÈÂ˘ı‡ÓÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È

ÛÙÈ˜ ÂÓÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, Â›Ó·È:
∂Ù·ÈÚÂ›· ∞Ó¤ÏÂÁÎÙÂ˜ ºÔÚÔÏÔÁÈÎ¤˜ ÃÚ‹ÛÂÈ˜ IÛÔ‰‡Ó·ÌÔ % ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜

ª∂Δ∞§§π∫∞π ∫∞Δ∞™∫∂À∞π ∂§§∞¢√™ ∞.∂., 
¡. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∞ÙÙÈÎ‹˜ - ªËÙÚÈÎ‹ 2005-2007 ªËÙÚÈÎ‹
RODAX ∞.Δ.∂.∂., ¡.∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∞ÙÙÈÎ‹˜ 2007 100,00% (1)

∂§§∏¡π∫∏ μπ√ª∏Ã∞¡π∞ Ã∞§Àμ√™ ∞.∂. (SERVISTEEL), μfiÏÔ˜ 2003-2007 99,98% (1)

∂.∫.ª.∂. ∞.∂., ¢‹ÌÔ˜ ∂¯Â‰ÒÚÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 2005-2007 40,00% (1)

∂§∂ª∫∞ Δ∂Ã¡π∫∏ ∫∞Δ∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ Δ√Àƒπ™Δπ∫∏ & ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂, 
¡. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∞ÙÙÈÎ‹˜ 2007 83,50% (1)

DROSCO HOLDINGS LIMITED,§Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜ 2003-2007 83,50% (2)

BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS Δ∂Ã¡π∫∏ ∫∞Δ∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ 
Δ√Àƒπ™Δπ∫∏ & ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂., ª·ÚÔ‡ÛÈ, ∞ÙÙÈÎ‹˜ 2007 62,625% (2)

∂Δ∞¢∂ ∞.∂., ¡¤Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∞ÙÙÈÎ‹˜ 2004-2007 100,00% (1)

™ËÌÂÈÒÛÂÈ˜: (1) ÕÌÂÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ - Ï‹ÚË˜ EÓÔÔ›ËÛË
(2) ŒÌÌÂÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 

™ÙÈ˜ ÂÓÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ 31/12/2007, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë Î·Ù¿ 100% ı˘Á·ÙÚÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ∂Δ∞¢∂ ∞.∂ , Ë ÔÔ›· ÂÍ·ÁÔÚ¿-
ÛıËÎÂ ÙËÓ 04/09/2007 ·ÓÙ› ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜ 8 ÂÎ.4. ∏ ∂Δ∞¢∂ ∞.∂ ÂÓÛˆÌ·ÙÒıËÎÂ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂ ÙËÓ Ì¤ıÔ‰Ô ÙË˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ÂÓÔÔ›ËÛË˜ ÛÙÈ˜ ÂÓÔÔÈË-
Ì¤ÓÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÙË˜ 30/09/2007.

ñ ª¤¯ÚÈ ÙËÓ 03/05/2006 ¤¯ÂÈ ÂÓÛˆÌ·ÙˆıÂ› ÛÙÈ˜ ÂÓÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÌÂ ÙËÓ Ì¤ıÔ‰Ô ÙË˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ÂÓÔÔ›ËÛË˜ Ë ÂÙ·ÈÚÂ›·
3∫¶ ∞.Δ.∂.∂, ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ ∞ÙÙÈÎ‹˜.
ÕÌÂÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÂ ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 40%. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ı˘Á·ÙÚÈÎ‹ ˆÏ‹ıËÎÂ ÙËÓ
03/05/2006. ∏ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ·˘Ù‹˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÈ˜ ∂Ù‹ÛÈÂ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ 31/12/2007 ˆ˜ ¢È·ÎÔÂ›Û·
¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¢.¶.Ã.¶. 5.

∏ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ 3∫¶ ∞.Δ.∂.∂. ÛÙ· ÂÓÔÔÈËÌ¤Ó· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:
¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â˘ÚÒ 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
∫‡ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ 0 461
∫¤Ú‰Ë ÚÔ ÊfiÚˆÓ, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ, 
ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ 0 45
∫¤Ú‰Ë ÚÔ ÊfiÚˆÓ 0 370
Δ· ÔÔ›· ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È ÛÂ:
∫¤Ú‰Ë ÚÔ ÊfiÚˆÓ ‰È·ÎÔÂ›Û·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ 0 37
∫¤Ú‰Ë ·fi ÙËÓ ÂÎÔ›ËÛË ÙË˜ ‰È·ÎÔÂ›Û·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ 0 333

ΔËÓ 10/10/2006 Ë Î·Ù¿ 83,50% ı˘Á·ÙÚÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ∂§∂ª∫∞ Δ∂Ã¡π∫∏ ∫∞Δ∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ Δ√Àƒπ™Δπ∫∏ & ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂, ¡. ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ
∞ÙÙÈÎ‹˜, ÂÍ·ÁfiÚ·ÛÂ Î·Ù¿ 100% ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›· DROSCO HOLDINGS LIMITED, ÌÂ ¤‰Ú· ÙËÓ §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜, Ë ÔÔ›· ÌÂ ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ ÙË˜ ÙËÓ
12/10/2006 ›‰Ú˘ÛÂ Î·Ù¿ 75% ÙËÓ ÂÙ·ÈÚÂ›· ÌÂ ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· BRIDGE ACCESSORIES & CONSTRUCTION SYSTEMS Δ∂Ã¡π∫∏ ∫∞Δ∞™∫∂À∞™Δπ∫∏
Δ√Àƒπ™Δπ∫∏ & ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂., ÌÂ ¤‰Ú· ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ, ∞ÙÙÈÎ‹˜.

∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÂÙ·ÈÚÂ›Â˜ ÂÓÛˆÌ·ÙÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂ ÙËÓ Ì¤ıÔ‰Ô ÙË˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ÂÓÔÔ›ËÛË˜ ÛÙÈ˜ ÂÙ‹ÛÈÂ˜ ÂÓÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
ÙË˜ 31/12/2006.

2. √È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ª∂Δ∫∞, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÌÂ ÙËÓ Ì¤ıÔ‰Ô ÙË˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ÂÓÔÔ›ËÛË˜, ÛÙÈ˜ ÂÓÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜
Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞.∂., Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤‰Ú· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Î·Ù¤¯ÂÈ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 51,485 % Â› ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ª∂Δ∫∞.

3. Œ¯Ô˘Ó ÙËÚËıÂ› ÔÈ μ·ÛÈÎ¤˜ §ÔÁÈÛÙÈÎ¤˜ ∞Ú¯¤˜ ÙÔ˘ πÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙË˜ 31.12.2006.
4. ∂› ÙˆÓ ¶·Á›ˆÓ ‹ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙË˜ ªËÙÚÈÎ‹˜ Î·È ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÂÌÚ¿ÁÌ·Ù· ‚¿ÚË. 
5. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›‰ÈÎÂ˜ ‹ ˘fi ‰È·ÈÙËÛ›· ‰È·ÊÔÚ¤˜ ‰ÈÎ·ÛÙÈÎÒÓ ‹ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎ‹ Â›ÈÙˆÛË ÛÙËÓ

ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ Î·È ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘.
6. √ ·ÚÈıÌfi˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ŸÌÈÏÔ Î·È ÛÙËÓ ∂Ù·ÈÚÂ›· Â›Ó·È:

√ ŸÌÈÏÔ˜ ∏ ∂Ù·ÈÚÂ›·
31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2006 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2006

ªÈÛıˆÙÔ› (Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú·ÙÈı¤ÌÂÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·) 330 307 198 188
∏ÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔÈ (Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú·ÙÈı¤ÌÂÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›·) 219 199 84 102

— — — —
™‡ÓÔÏÔ 549 506 282 290— — — —— — — —

7. Δ· ÔÛ¿ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÛˆÚÂ˘ÙÈÎ¿ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ¯Ú‹ÛË˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎ‡„ÂÈ ·fi Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÌÂ Ù· Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤Ó· ÚÔ˜
·˘Ù‹Ó Ì¤ÚË, Î·Ù¿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ¢.§.¶. 24 ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ›Ó·Î·:

¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â˘ÚÒ √ ŸÌÈÏÔ˜ ∏ ∂Ù·ÈÚÂ›·
·) ¶ˆÏ‹ÛÂÈ˜ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ 60.943 60.332
‚) ∞ÁÔÚ¤˜ ·Á·ıÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ 12.292 38.569
Á) ∞·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ 41.942 41.691
‰) ÀÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜ 87.327 99.431
Â) ™˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ·ÌÔÈ‚¤˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙÈÎÒÓ ÛÙÂÏÂ¯ÒÓ Î·È ÌÂÏÒÓ ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ 3.397 2.726
ÛÙ) ∞·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ·fi ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙÈÎ¿ ÛÙÂÏ¤¯Ë Î·È Ì¤ÏË ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ 0 0
˙) ÀÔ¯ÚÂÒÛÂÈ˜ ÚÔ˜ Ù· ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙÈÎ¿ ÛÙÂÏ¤¯Ë Î·È Ì¤ÏË ÙË˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË˜ 17 4

8. Δ· Î¤Ú‰Ë ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹ ˘ÔÏÔÁ›ÛÙËÎ·Ó ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÂÈÌÂÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Â› ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ. 
9. ∂ÂÓ‰‡ÛÂÈ˜ ÃÚ‹ÛË˜ 2007: ŸÌÈÏÔ˜ 4 10.559 ¯ÈÏ. ∂Ù·ÈÚÂ›· 4 8.722 ¯ÈÏ.
10. √È √ÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ÙË˜ 31/12/2007 ÙË˜ ªËÙÚÈÎ‹˜ Î·È ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ÛÙÈ˜ 24/03/2008.
11. ΔÔ ¢.™. ÙË˜ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ ı· ÚÔÙÂ›ÓÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ Δ.°.™. ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÔÛÔ‡ 4 0,50 ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹. 

√ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ√À ¢π√π∫∏Δπ∫√À ™Àªμ√À§π√À √ ¢/¡ø¡ ™Àªμ√À§√™ √ ¢π∂À£À¡Δ∏™ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ √ ¢/¡Δ∏™ §√°π™Δ∏ƒπ√À
πø∞¡¡∏™ °. ªÀΔπ§∏¡∞π√™ °∂øƒ°π√™ ¡. ¶∞§§∞™ °∂øƒ°π√™ ∞. ª∞ªª∞™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ™. ¶∂Δƒ∞Δ√™

∞.¢.Δ. ∞∂044243/2007 ∞.¢.Δ. ª565448/1983 ∞.¢.Δ. ª164917/1982 ∞.¢.Δ. ∞μ263393/2006

™Δ√πÃ∂π∞ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ Δ∞ª∂π∞∫ø¡ ƒ√ø¡ Ãƒ∏™∏™
¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ∂˘ÚÒ

√ √ªπ§√™ ∏ ∂Δ∞πƒEπ∞

1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006
§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
∫¤Ú‰Ë ÚÔ ÊfiÚˆÓ 50.454 55.226 53.623 50.339
¶Ï¤ÔÓ / ªÂ›ÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÈ·:
∞ÔÛ‚¤ÛÂÈ˜ 4.981 4.951 3.838 4.075
¶ÚÔ‚Ï¤„ÂÈ˜ (176) 621 (246) 125
∞ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· (¤ÛÔ‰·, ¤ÍÔ‰·, Î¤Ú‰Ë Î·È ˙ËÌÈ¤˜) ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ‹˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ (516) (584) (6.477) (3.140)
™˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈÎ¿ (Î¤Ú‰Ë)/ ˙ËÌÈ¤˜ ·ÔÙ›ÌËÛË˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ/··ÈÙ‹ÛÂˆÓ (655) 19 (655) 19
∞Ó·ÏÔÁÈÛÙÈÎ¿ (Î¤Ú‰Ë)/ ˙ËÌ›Â˜ ·fi ÌÂÏ¤ÙË ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆ˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ 0 (9) 0 14
ÃÚÂˆÛÙÈÎÔ› ÙfiÎÔÈ Î·È Û˘Ó·Ê‹ ¤ÍÔ‰· 1.150 149 767 29
¶Ï¤ÔÓ/ ÌÂ›ÔÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÁÈ· ÌÂÙ·‚ÔÏ¤˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î›ÓËÛË˜
‹ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÌÂ ÙÈ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜:
ªÂ›ˆÛË / (·‡ÍËÛË) ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ 3.593 7.207 3.043 6.968
ªÂ›ˆÛË / (·‡ÍËÛË) ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ (88.900) 9.101 (85.927) 10.001
(ªÂ›ˆÛË) / ·‡ÍËÛË ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ (ÏËÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ) 82.285 (56.540) 74.794 (55.559)
(∞‡ÍËÛË) / ÌÂ›ˆÛË ÏÔÈÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÓÙÔ˜ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ (1.393) 1.144 (1.381) 1.135
ªÂ›ÔÓ:
ÃÚÂˆÛÙÈÎÔ› ÙfiÎÔÈ Î·È Û˘Ó·Ê‹ ¤ÍÔ‰· Î·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤Ó· (1.150) (149) (767) (29)
∫·Ù·‚Â‚ÏËÌ¤ÓÔÈ ÊfiÚÔÈ (6.917) (21.027) (4.167) (18.563)— — — —
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ/ (ÂÎÚÔÒÓ) ·fi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (·) 42.756 109 36.445 (4.586)
∂ÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
∞fiÎÙËÛË ı˘Á·ÙÚÈÎÒÓ, Û˘ÁÁÂÓÒÓ, ÎÔÈÓÔÚ·ÍÈÒÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ (7.950) (3) (8.000) 0
∞ÁÔÚ¿ ÂÓÛÒÌ·ÙˆÓ Î·È ¿˘ÏˆÓ ¿ÁÈˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ (2.543) (3.774) (705) (1.990)
∞ÁÔÚ¿ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÛÂ Â‡ÏÔÁË ·Í›· Ì¤Ûˆ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ (1.000) (3.703) 0 0
∂ÈÛÚ¿ÍÂÈ˜ ·fi ˆÏ‹ÛÂÈ˜ ÂÓÛÒÌ·ÙˆÓ Î·È ¿˘ÏˆÓ ¿ÁÈˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ 689 425 678 263
¶ˆÏ‹ÛÂÈ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ‰È·ıÂÛ›ÌˆÓ ÚÔ˜ ÒÏËÛË 0 5.795 0 5.795
¶ˆÏ‹ÛÂÈ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ  ÛÙÔÈ¯Â›ˆÓ ÛÂ Â‡ÏÔÁË ·Í›· Ì¤Ûˆ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ 979 1.994 0 1.994
ΔfiÎÔÈ ÂÈÛÚ·¯ı¤ÓÙÂ˜ 256 340 64 137
∂ÛÚ¿ÍÂÈ˜ ·fi ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ı˘Á·ÙÚÈÎ‹˜ 0 1.006 0 1.006
¶ˆÏ‹ÛÂÈ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÂ ı˘Á·ÙÚÈÎ¤˜ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ 
(ÌÂ›ÔÓ:Δ·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· ı˘Á·ÙÚÈÎ‹˜) 0 (2.448) 0 994
ªÂÚ›ÛÌ·Ù· ÂÈÛÚ·¯ı¤ÓÙ· 29 298 6.190 4.991— — — —
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ/ (ÂÎÚÔÒÓ) ·fi ÂÂÓ‰˘ÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (‚) (9.540) (70) (1.773) 13.190
ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜
∞‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ı˘Á·ÙÚÈÎÒÓ ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 0 15 0 0
∂ÈÛÚ¿ÍÂÈ˜ ·fi ÂÎ‰Ôı¤ÓÙ· / ·Ó·ÏËÊı¤ÓÙ· ‰¿ÓÂÈ· 246.370 33.805 233.388 22.244
∂ÍÔÊÏ‹ÛÂÈ˜ ‰·ÓÂ›ˆÓ (236.486) (32.298) (225.816) (22.244)
¶ÏËÚˆÌ¤˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÌÈÛıÒÛÂˆÓ (69) (68) (3) (10)
ªÂÚ›ÛÌ·Ù· ÏËÚˆı¤ÓÙ· (20.838) (16.356) (20.838) (15.555)— — — —
™‡ÓÔÏÔ ÂÈÛÚÔÒÓ/ (ÂÎÚÔÒÓ) ·fi ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎ¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (Á) (11.023) (14.902) (13.269) (15.565)— — — —
∫·ı·Ú‹ ·‡ÍËÛË / (ÌÂ›ˆÛË) ÛÙ· Ù·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì·
ÂÚÈfi‰Ô˘ (·) + (‚) +(Á) 22.193 (14.863) 21.403 (6.961)— — — —— — — —
Δ·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· ¤Ó·ÚÍË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 4.959 19.822 1.298 8.259— — — —
™˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈÎ¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· Ù·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· 108 0 108 0— — — —
Δ·ÌÂÈ·Î¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Î·È ÈÛÔ‰‡Ó·Ì· Ï‹ÍË˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 27.260 4.959 22.809 1.298— — — —— — — —

∞ƒ.ª.∞.∂. 10357/06/μ/86/113
∂¢ƒ∞: ª∞ƒπ¡√À ∞¡ΔÀ¶∞ 11, ¡. ∏ƒ∞∫§∂π√ ∞ΔΔπ∫∏™

™À¡√¶Δπ∫∞ √π∫√¡√ªπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∫∞π ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ Δ∏™ Ãƒ∏™∏™ ∞¶√ 01 π∞¡√À∞ƒπ√À 2007 ∂ø™ 31 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2007
(‰ËÌÔÛÈÂ˘fiÌÂÓ· ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¡. 2190, ¿ÚıÚÔ 135 ÁÈ· ÂÈ¯ÂÈÚ‹ÛÂÈ˜ Ô˘ Û˘ÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó ÂÙ‹ÛÈÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜, ÂÓÔÔÈËÌ¤ÓÂ˜ Î·È ÌË, Î·Ù¿ Ù· ¢§¶)

Δ· ·Ú·Î¿Ùˆ ÛÙÔÈ¯Â›· Î·È ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÂ ÌÈ· ÁÂÓÈÎ‹ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ù· ·ÔÙÂÏ¤ÛÌ·Ù· ÙË˜ ª∂Δ∞§§π∫∞π ∫∞Δ∞™∫∂À∞π ∂§§∞¢√™ ∞.∂. Î·È ÙÔ˘ √ªπ§√À ª∂Δ∞§§π∫∞π
∫∞Δ∞™∫∂À∞π ∂§§∞¢√™ ∞.∂. √ ·Ó·ÁÓÒÛÙË˜ Ô˘ ÂÈ˙ËÙ¿ Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓË ÂÈÎfiÓ· ÙË˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ı¤ÛË˜ Î·È ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙË˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÈ˜ ÂÙ‹ÛÈÂ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜
Ô˘ ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó Ù· ¢ÈÂıÓ‹ §ÔÁÈÛÙÈÎ¿ ¶ÚfiÙ˘·, Î·ıÒ˜ Î·È Ë ¤ÎıÂÛË ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÙÔ˘ ÔÚÎˆÙÔ‡ ÂÏÂÁÎÙ‹ ÏÔÁÈÛÙ‹. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎ¿ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÈ ÛÙË ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙË˜, fiÔ˘ ·Ó·ÚÙÒÓÙ·È Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ ÛÙÔÈ¯Â›·.

™Δ√πÃ∂π∞ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ ª∂Δ∞μ√§ø¡ ∫∞£∞ƒ∏™ £∂™∏™
¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ∂˘ÚÒ

√ √ªπ§√™ ∏ ∂Δ∞πƒEπ∞
31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

∫·ı·Ú‹ ı¤ÛË ¤Ó·ÚÍË˜ ¯Ú‹ÛÂˆ˜ (01.01.2007 Î·È 01.01.2006 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·) 122.723 100.652 112.559 89.676
∫¤Ú‰Ë / (˙ËÌ›Â˜) ¯Ú‹ÛË˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜  37.288 40.764 41.423 38.468
¢È·ÓÂÌËı¤ÓÙ· ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· (20.780) (16.185) (20.780) (15.585)
∞‡ÍËÛË/(ÌÂ›ˆÛË) ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ 0 (1.510) 0 0
∫·ı·Úfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·Ù·¯ˆÚËÌ¤Ó· ·'Â˘ıÂ›·˜ ÛÙËÓ Î·ı·Ú‹ ı¤ÛË 0 (22) 0 0
∞‡ÍËÛË ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ·fi ·fiÎÙËÛË ı˘Á·ÙÚÈÎ‹˜ 0 15 0 0
ªÂ›ˆÛË ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ·fi ÒÏËÛË ı˘Á·ÙÚÈÎ‹˜ 0 (991) 0 0— — — —
∫·ı·Ú‹ ı¤ÛË Ï‹ÍË˜ ¯Ú‹ÛÂˆ˜ (31.12.2007 Î·È 31.12.2006 ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯·) 139.231 122.723 133.202 112.559— — — —— — — —

™Δ√πÃ∂π∞ π™√§√°π™ª√À
¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ∂˘ÚÒ

√ √ªπ§√™ ∏ ∂Δ∞πƒEπ∞
31/12/2007 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2006

∂¡∂ƒ°∏Δπ∫√
¶¿ÁÈ· ÛÙÔÈ¯Â›· ∂ÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ 82.622 79.658 93.454 94.063
∞Ôı¤Ì·Ù· 21.785 23.107 18.686 21.729
∞·ÈÙ‹ÛÂÈ˜ ·fi ÂÏ¿ÙÂ˜ 208.495 111.786 185.522 96.916
§ÔÈ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ 40.601 11.225 30.987 2.631— — — —
™À¡√§√ ∂¡∂ƒ°∏Δπ∫√À 353.503 225.776 328.649 215.339— — — —— — — —

¶∞£∏Δπ∫√
ª·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ 35.634 27.624 31.670 24.759
μÚ·¯˘ÚfiıÂÛÌÂ˜ ÙÚ·Â˙ÈÎ¤˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ 18.258 2.208 7.425 3
§ÔÈ¤˜ ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌÂ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ˜ 160.381 73.221 156.352 78.018— — — —
™‡ÓÔÏÔ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ (·) 214.273 103.053 195.447 102.780
ªÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 16.624 16.624 16.624 16.624
§ÔÈ¿ ÛÙÔÈ¯Â›· Î·ı·Ú‹˜ ı¤ÛË˜ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÂÙ·ÈÚÂ›·˜ 110.442 94.419 116.578 95.935
™‡ÓÔÏÔ Î·ı·Ú‹˜ ı¤ÛË˜ ÌÂÙfi¯ˆÓ ÂÙ·ÈÚ›·˜ (‚) 127.066 111.043 133.202 112.559
¢ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ªÂÈÔ„ËÊ›·˜(Á) 12.164 11.680 - -— — — —
™‡ÓÔÏÔ ∫·ı·Ú‹˜ £¤ÛË˜ (‰) = (‚) + (Á) 139.230 122.723 133.202 112.559— — — —
™À¡√§√ ¶∞£∏Δπ∫√À (Â) = (·) + (‰) 353.503 225.776 328.649 215.339— — — —— — — —

™Δ√πÃ∂π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏™
¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¤‰Ú·˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜: ª·Ú. ∞ÓÙ‡· 11 - 

¡¤Ô ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∞ÙÙÈÎ‹˜
∞ÚÈıÌfi˜ ªËÙÚÒÔ˘ ∞ÓˆÓ‡Ì. ∂Ù·ÈÚÈÒÓ: 10357/06/μ/86/113
∞ÚÈıÌfi˜ ºÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªËÙÚÒÔ˘: 094017290
∂ÔÙÂ‡Ô˘Û· ∞Ú¯‹: ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘ÍË˜-

¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ∂ÌÔÚ›Ô˘
™‡ÓıÂÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘: πˆ¿ÓÓË˜ ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜, 

™Ù·Ì¿ÙÈÔ˜ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ 
°ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶¿ÏÏ·˜, 
°ÂÒÚÁÈÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, 
º›ÏÈÔ˜ ∑ÒÙÔ˜,
¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ª·ÎÈÚÙ˙fiÁÏÔ˘,
πˆÛ‹Ê ∞‚·ÁÈ·Ófi˜, 

∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ¤ÁÎÚÈÛË˜ ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ 
ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ: 24/03/2008
√ÚÎˆÙfi˜ ÂÏÂÁÎÙ‹˜ ÏÔÁÈÛÙ‹˜: K·˙¿  ̃μ·Û›ÏÂÈÔ  ̃(∞.ª. ™√∂§: 13281)
∂ÏÂÁÎÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚ›·: Grant Thornton (∞.ª. ™√∂§: 127)
Δ‡Ô˜ ¤ÎıÂÛË˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÂÏÂÁÎÙÒÓ: ªÂ Û‡ÌÊˆÓË ÁÓÒÌË
ª¤ıÔ‰Ô˜ ™˘ÌÏ‹ÚˆÛË˜ 
∫·Ù¿ÛÙ·ÛË˜ Δ·ÌÂÈ·ÎÒÓ ƒÔÒÓ ŒÌÌÂÛË Ì¤ıÔ‰Ô˜ 

(ÂÙ‹ÛÈ· ÂÓÔÔÈËÌ¤Ó· Î·È 
ÌË ÂÓÔÔÈËÌ¤Ó·)

¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜: www.metka.gr

™Δ√πÃ∂π∞ ∫∞Δ∞™Δ∞™∏™ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δø¡ Xƒ∏™∏™
¶ÔÛ¿ ÂÎÊÚ·ÛÌ¤Ó· ÛÂ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ∂˘ÚÒ

√ √ªπ§√™ ∏ ∂Δ∞πƒEπ∞
1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006

∫‡ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ 284.249 294.147 248.818 266.423
ªÈÎÙ¿ Î¤Ú‰Ë/ (˙ËÌÈ¤˜) 67.914 68.293 60.804 56.182
∫¤Ú‰Ë / (˙ËÌÈ¤˜) ÚÔ ÊfiÚˆÓ, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ, 
ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ 57.160 60.806 52.782 52.274
∫¤Ú‰Ë / (˙ËÌÈ¤˜) ÚÔ ÊfiÚˆÓ, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ 
Î·È ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ 52.179 55.872 48.944 48.199
∫¤Ú‰Ë / (˙ËÌÈ¤˜) ÚÔ ÊfiÚˆÓ 50.454 54.856 53.623 50.339
ªÂ›ÔÓ ÊfiÚÔÈ 13.166 14.448 12.200 11.870— — — —
∫¤Ú‰Ë / (˙ËÌÈ¤˜) ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ ·fi 
Û˘ÓÂ¯È˙fiÌÂÓÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (·) 37.288 40.408 41.423 38.469— — — —
∫¤Ú‰Ë / (˙ËÌÈ¤˜) ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ ·fi 
‰È·ÎÔÂ›ÛÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜ (‚) 0 356 0 0— — — —
∫¤Ú‰Ë / (˙ËÌÈ¤˜) ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ (Û˘ÓÂ¯È˙fiÌÂÓÂ˜ 
Î·È ‰È·ÎÔÂ›ÛÂ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ˜) (·)+ (‚) 37.288 40.764 41.423 38.469— — — —— — — —
∫·Ù·Ó¤ÌÔÓÙ·È ÛÂ:
ªÂÙfi¯Ô˘˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 36.804 40.635
¢ÈÎ·ÈÒÌ·Ù· ªÂÈÔ„ËÊ›·˜ 484 129
∫¤Ú‰Ë ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ ·Ó¿ ªÂÙÔ¯‹
‚·ÛÈÎ¿ (ÛÂ ∂˘ÚÒ / ÌÂÙÔ¯‹) 0,71 0,78 0,80 0,74
¶ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ Ì¤ÚÈÛÌ· ·Ó¿ ªÂÙÔ¯‹-(∂˘ÚÒ/ÌÂÙÔ¯‹) 0,50 0,40
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Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007
(δημοσιευόμενα βάσει του ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει
ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθε-

ση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

∞§√Àªπ¡π√¡ ∞¡ø¡Àª√™ ∂Δ∞πƒ∂π∞

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ:
Διεύθυνση έδρας Εταιρειας: Κηφισίας 16, Τ. Κ. 151 25, Μαρούσι
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιριών: 59413/01 ΑΤ/Β/05/228 (07)
Αρμόδια Νομαρχία: Νομαρχία Αθηνών - Ανατολικός Τομέας
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Ιάσων ΣΤΡΑΤΟΣ, Ευάγγελος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ,

Σπυρίδων ΚΑΣΔΑΣ, Απόστολος ΜΗΤΣΟΒΟΛΕΑΣ, 
Γεώργιος ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό
Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 26/03/2008
Οι Ορκωτοί  ελεγκτές λογιστές: Καζάς Βασίλης - Δεληγιάννης Γιώργος
Ελεγκτική εταιρεία: GRANT THORNTON
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύμφωνη γνώμη 
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.alhellas.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2006
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 470.852 53
Αποθέματα 77.424 –
Απαιτήσεις από πελάτες 68.258 –
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ~82.380 ~1
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 698.914 54

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 112.942 –
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 4.841 –
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ~73.253 ~2
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 191.036 ~2
Μετοχικό (ή Εταιρικό) Κεφάλαιο 295.000 60
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων εταιρίας 212.878 (8)
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρίας (β) 507.878 52
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ) – –
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ) 507.878 52
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε)=(α)+(δ) 698.914 54

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2007 19/10/2005-31/12/2006*

Σύνολο Κύκλου Εργασιών 352.843 –
Μικτά κέρδη 47.419 –
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών 49.246 (4)
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών 40.782 (8)
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 
Κέρδος από απόκτηση εταιρίας – –
Κέρδη προ φόρων 38.894 (8)
Μείον φόροι 17.471 ~–
Κέρδη  μετά από φόρους 21.423 (8)
* 1η Εταιρική υπερδωδεκάμηνη χρήση 19.10.2005-31.12.2006

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2007 19/10/2005-31/12/2006*

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2007 και 19.10.2005 αντίστοιχα)* 52 60
Αυξηση Μετοχικου Κεφαλαίου από Απορρόφηση Κλάδου της 'Αλουμίνιον 
της Ελλάδος ΒΕΑΕ' σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 291.991 –
Μεταβολή Λοιπών Στοιχείων Καθαρής Θέσης από Απορρόφηση Κλάδου
της 'Αλουμίνιον της Ελλάδος ΒΕΑΕ' σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993 132.584 –
Καθαρή θέση μετά την Απορρόφηση Κλάδου 424.627 60
Κέρδη / (ζημίες) της χρήσης μετά από φόρους ~21.423 (8)

446.050 52
Διανεμηθέντα Μερίσματα – –
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ'ευθείας στην καθαρή θέση 61.828 –
Αγορές / πωλήσεις ιδίων Μετοχών ~~~~~`– ~–
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.12.2007 και 31.12.2006 αντίστοιχα) 507.878 52
* 1η Εταιρική υπερδωδεκάμηνη χρήση 19.10.2005-31.12.2006

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28ης Μαρτίου 2007 της εταιρείας αποφάσισε: α) την αλλαγή της επωνυμίας της σε
"ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ",  β) την μεταφορά της έδρας της εταιρείας στον Δήμο Αμαρουσίου και γ) την μετα-
βολή του σκοπού της εταιρείας.

2. Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας , η οποία πραγματοποιήθηκε την 23η  Ιουλίου 2007,  εγκρί-
θηκε  η αναδοχή του αποσχιζόμενου κλάδου παραγωγής, κατασκευής, εμπορίας αλουμίνας, αλουμινίου, μεταλλευτικών
υλικών, μετάλλων της "Αλουμινιον της Ελλάδος ΒΕΑΕ", με ημερομηνία κατάρτισης λογιστικής κατάστασης μετασχηματι-
σμού την 31.3.2007,  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993, τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920,
ως ισχύει, και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του κλάδου αυτού. Περαιτέρω εγκρίθηκε
η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας συνεπεία της απόσχισης του κλάδου και της αναδοχής του σύμφωνα με
το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 2166/1993. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.
με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της συνολικά κατά το ποσό των 294.940.000 ευρώ,  το οποίο πο-
σό της αύξησης αντιστοιχεί στην Λογιστική Αξία του εισφερόμενου Κλάδου ποσού 294.786.074,51 ευρώ και σε μετρητά για

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λειτουργικές δραστηριότητες 1/1-31/12/2007 19/10/2005-31/12/2006*
Κέρδη προ φόρων 38.894 (8)
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 8.464 4
Προβλέψεις 4.987 –
Συναλλαγματικές διαφορές 217 –
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας 4.797 –
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.771 –
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 
Μέιωση / (αύξηση) αποθεμάτων (13.299) –
Μέιωση / (αύξηση) απαιτήσεων (8.027) (1)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 19.074 3
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (2.304) –
Καταβεβλημένοι φόροι ~~~~~– ~–
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 55.574 (2)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων – (54)
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσικών στοιχείων (51.196) (4)
Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων 109 –
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων 2 –
Πληρωμή φόρου συγκεντρωσής κεφαλαίου (2.949) –
Τόκοι εισπραχθέντες 594 –
Μερίσματα εισπραχθέντα ~~~~~`– ~~–
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (53.440) (58)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου / Εκδοση κοινών Μετοχών 154 60
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 43.799 –
Εξοφλήσεις δανείων (2.885) –
Μερίσματα πληρωθέντα ~~~~~– ~–
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 41.068 60
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιόδου (α) + (β) + (γ) 43.202 ~–
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου – –
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα από απορρόφηση κλάδου 
της Αλουμινιον της Ελλάδος ΒΕΑΕ ~1.987 ~–
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 45.189 ~–
* 1η Εταιρική υπερδωδεκάμηνη χρήση 19.10.2005-31.12.2006

στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 153.925,49 ευρώ και δια της εκδόσεως  5.898.800 νέων κοινών ονο-
μαστικών μετοχών  ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής €50. Η απόσχιση του κλάδου ολοκληρώθηκε με την εγκριτική από-
φαση της Νομαρχίας  Αθηνών – Ανατολικός Τομέας Αθηνών  στην οποία υπάγεται η αναδεχόμενη τον  κλάδο εταιρία
«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπ. Αριθμ. Πρωτ.: 21401/10.08.2007. Οσον αφορά όμως τα οικονομικά στοιχεία σε
επίπεδο εταιρίας υπάρχουν οι παρακάτω μεταβολές:
α. Ο κύκλος εργασιών από € 100.000,00 πριν την απορρόφηση του κλάδου, μεταβάλλεται σε € 352.842.894,85 μετά την

απορρόφηση. 
β. Το αποτέλεσμα μετά από φόρους από € 66.971,36 πριν την απορρόφηση του κλάδου, μεταβάλλεται σε € 21.423.074,61

μετά την απορρόφηση.
γ. Στην καθαρή θέση η επίπτωση είναι αυξητική ποσού € 507.781.000.

3. Λόγω της απορρόφησης του αποσχιζόμενου κλάδου παραγωγής, κατασκευής, εμπορίας αλουμίνας, αλουμινίου, μεταλλευ-
τικών υλικών, μετάλλων τα στοιχεία των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2007 δεν είναι συγκρίσιμα
με αυτά της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης. Για σκοπούς πληροφόρησης των χρηστών των Οικονομικών Καταστάσεων,
η εταιρία έχει συντάξει proforma οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων 2006 & 2007, οι οποίες περιλαμβάνονται στις ση-
μειώσεις των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας και είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της εταιρίας και στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται οι καταστάσεις της εταιρίας "Αλουμίνιον ΑΕ" της χρήσης 2006 όπως είχε δημοσιευτεί σύμφωνα με την
προηγούμενη επωνυμία της εταιρίας «ΙΩΑΝΝΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» καθώς και ο κλάδος μεταλλουργίας της εταιρίας "Aλουμίνιον της Ελλάδος
ΒΕΑΕ", ο οποίος είχε δημοσιευτεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας "Αλουμίνιον της Ελλάδος ΒΕΑΕ".

4. Η εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την πρώτη υπερδωδεκάμηνη εταιρική χρήση 19.10.2005 -
31.12.2006 και για την χρήση 2007.

5. Η εταιρία "Αλουμίνιον ΑΕ" δημοσίευσε την χρήση 2006 σύμφωνα με τις αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. Για σκοπούς συγκριτικής πληρο-
φόρησης η εταιρία στη χρήση 2007, αναπροσάρμοσε τις λογιστικές αρχές της χρήσης 2006, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Στην
χρήση 2007, έχουν τηρηθεί οι Βασικές  Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2006 της "Αλουμίνιον της Ελλάδος
ΒΕΑΕ" στην οποία ανήκε ο αποσχιζόμενος κλάδος και η οποία εφαρμόζει τα ΔΠΧΠ από την 01.01.2005.

6. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί παγίων
7. Δεν υπάρχουν  επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας.
8. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., που έχει έδρα στην Ελλάδα και κατέχει ποσοστό συμμετοχής 100 % επί της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ
Α.Ε. και ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.  

9. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία είναι:
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006
1.035 0

10. Οι γνωστοποιήσεις των συνδεδεμένων μερών (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24) με 31/12/2007 παρουσιάζονται στον παρακά-
τω πίνακα.
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 78.772
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 54.682
γ) Απαιτήσεις 28.980
δ) Υποχρεώσεις 17.961
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 4.170
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης –
ζ) Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 1.124

11. Επενδύσεις περιόδου 1/1 - 31/12/2007  € 43.516 χιλ.
12. Ανάλυση πωλήσεων κατά ΣΤΑΚΟΔ 274.2   € 352.672 χιλ.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ιάσων ΣΤΡΑΤΟΣ Σπυρίδων ΚΑΣΔΑΣ Απόστολος Ν. ΜΗΤΣΟΒΟΛΕΑΣ

Α.Δ.Τ.  ΑΒ003833 Α.Δ.Τ.  ΑΒ050826 Α.Δ.Τ.  Κ346673
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 31 Μαρτίου 2007

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/3/2007 31/12/2006 31/3/2007 31/12/2006

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 432.016 419.463 442.251 429.732
Αποθέματα 65.458 66.651 64.125 65.506
Απαιτήσεις από πελάτες 76.495 73.589 78.191 73.459
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ~52.876 ~66.080 ~50.251 ~61.884
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 626.845 625.783 634.818 630.581

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 67.263 72.395 63.491 68.529
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 7.725 – 7.725 –
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 105.498 116.546 113.857 122.717
Σύνολο υποχρεώσεων (α) 180.486 188.941 185.073 191.246
Μετοχικό Κεφάλαιο 174.896 180.889 174.896 180.889
Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας 271.459 255.949 274.849 258.446
Σύνολο Καθαρής Θέσης Μετόχων Εταιρείας (β) 446.355 436.838 449.745 439.335
Δικαιώματα Μειοψηφίας (γ) 4 4 – –
Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ) = (β)+(γ) 446.359 436.842 449.745 439.335
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε) = (α)+(δ) 6226.845 625.783 634.818 630.581

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/3/2007 31/3/2006 31/3/2007 31/3/2006

Καθαρή θέση έναρξης περιόδου  (01.01.2007 και 01.01.2006 αντίστοιχα) 436.842 448.019 439.335 454.482
Κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους 14.514 22.396 15.407 21.720
Αύξηση / (Μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου – – – –
Διανεμηθέντα Μερίσματα – – – –
Καθαρό εισόδημα καταχωρημένο απ’ ευθείας στην καθαρή θέση 996 (10.196) 996 (10.196)
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων Μετοχών (5.993) ~(3.063) ~(5.993) ~(3.063)
Καθαρή θέση λήξης περιόδου (31.03.2007 και 31.03.2006 αντίστοιχα) 446.359 457.156 449.745 462.943

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Δομή του Ομίλου. - Οι Εταιρείες του Ομίλου με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους τα ποσοστά συμμετοχής και τις ανέλεγκτες χρήσεις, που περιλαμβάνονται

στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, είναι:

Ισοδύναμο Μέθοδος Ανέλεγκτες 
Εταιρεία % Συμμετοχής Ενοποίησης Χρήσεις Συμμετοχή
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. - Μαρούσι Μητρική 2006
ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. - Μαρούσι 99,98% Ολική 2005-2006 Άμεση
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. - Μαρούσι 100% Ολική 2006 Άμεση 
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Α.Ε. - Μαρούσι 100% Ολική 2004-2006 Άμεση

2. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβάνονται για πρώτη φορά οι παρακάτω εταιρείες: α) η εταιρεία "ΙΩΑΝΝΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ Ανώνυμη
Εργοληπτική Κατασκευαστική Αναπτυξιακή και Εμπορική Εταιρεία" η οποία εξαγοράστηκε σε ποσοστό 100% την 28/3/2007, β) η εταιρεία "ΑΓΡΟΤΙΚΗ Γεωργι-
κή Κατασκευαστική Αναπτυξιακή και Εμπορική Α.Ε" η οποία εξαγοράστηκε σε ποσοστό 100% την 28/3/2007.

3. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28ης Μαρτίου 2007 της εταιρείας "ΙΩΑΝΝΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ Ανώνυμη Εργοληπτική Κατασκευαστική Αναπτυξιακή και Εμπο-
ρική Εταιρεία" αποφάσισε: α) την αλλαγή της επωνυμίας της σε "ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", β) την μεταφορά της έδρας της εταιρείας στον Δήμο
Αμαρουσίου και γ) την μεταβολή  του σκοπού της εταιρείας.

4. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28ης Μαρτίου 2007 της εταιρείας "ΑΓΡΟΤΙΚΗ Γεωργική Κατασκευαστική Αναπτυξιακή και Εμπορική Α.Ε." αποφάσισε: α) την
αλλαγή της επωνυμίας της σε "ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Α.Ε.", β) την μεταφορά της έδρας της εταιρείας στον Δήμο
Αμαρουσίου και γ) την μεταβολή  του σκοπού της εταιρείας.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την συνεδρίαση της 28.3.2007 αποφάσισε α) τη συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρίας από την
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σύμφωνα με τα άρθρα 69 επ. του κ.ν.2190/1920,τα άρθρα 1 έως 5 του Ν. 2166/1993 και εν γένει της εμπορικής
νομοθεσίας ως ισχύουν, και β) την απόσχιση του κλάδου της παραγωγής, κατασκευής και εμπορίας αλουμίνας, αλουμινίου μεταλλευτικών υλικών και μετάλ-
λων της Εταιρείας και εισφοράς τους σε κατά 100% θυγατρική της μη εισηγμένη εταιρεία σύμφωνα με τα άρθρα του ν. 2166/1993 και άρθρα 69 επ. του
κ.ν.2190/1920 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας ως ισχύουν. Κατά την ως άνω συνεδρίαση αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με
ημερομηνία αφενός Ισολογισμού Μετασχηματισμού για τη συγχώνευση και αφετέρου Λογιστικής Κατάστασης για τις ανωτέρω αποσχίσεις την 31.3.2007. 

6. Έχουν τηρηθεί οι Βασικές  Λογιστικές Αρχές του Ισολογισμού της 31.12.2006.
7. Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί παγίων
8. Δεν υπάρχουν  επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας.
9. Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., που έχει έδρα στην Ελλάδα και κατέχει ποσοστό συμμετοχής 47,31 % επί του Ομίλου ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  Β.Ε.Α.Ε. και ενοποι-
ούνται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.  

10. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην Εταιρεία είναι:
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31 Μαρτίου 2007 31 Μαρτίου 2006 31 Μαρτίου 2007 31 Μαρτίου 2006
1.158 1.216 1.039 1.085

11. Οι γνωστοποιήσεις των συνδεδεμένων μερών (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24) με 31/03/2007 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 28.616 30.137
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 22.327 26.878
γ) Απαιτήσεις 15.938 17.731
δ) Υποχρεώσεις 17.931 28.863
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 443 408
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοικήσης - -
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοικήσης 43 43
12. Επενδύσεις περιόδου 1/1 - 31/03/2007 : Όμιλος  €  16.696 χιλ.  Εταιρεία  € 15.894 χιλ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/3/2007 1/1-31/3/2006 1/1-31/3/2007 1/1-31/3/2006

Κύκλος εργασιών 119.157 110.131 120.652 110.130
Μικτά κέρδη 21.724 23.754 22.140 22.758
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 25.647 25.057 25.700 23.506
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων 22.086 21.732 22.874 20.849
Κέρδη προ φόρων 21.978 31.358 22.778 30.463
Μείον φόροι ~~7.464 ~~8.962 ~~7.371 ~~8.743
Κέρδη μετά από φόρους ~14.514 ~22.396 ~15.407 ~21.720

Κατανέμονται σε:
Μετόχους Εταιρίας 14.514 22.396 15.407 21.720
Μετόχους Μειοψηφίας 0,08 0,16 – –

Κέρδη μετά από φόρους ανά Μετοχή - (σε Ευρώ) 0,37 0,54 0,39 0,53

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/3/2007 1/1-31/3/2006 1/1-31/3/2007 1/1-31/3/2006

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 21.978 31.358 22.778 30.463

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 3.561 3.325 2.826 2.657

Προβλέψεις 468 2.400 564 2.403

Συναλλαγματικές διαφορές 320 228 320 228

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (5.705) (9.690) (5.702) (9.677)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 116 64 116 63

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή

που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 1.194 412 1.382 183

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 6.508 10.840 (1.383) 10.388

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (14.331) (24.184) (5.822) (23.142)

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (89) (64) (89) (63)

Καταβεβλημένοι φόροι (1.564) (1.166) (1.540) ~(1.113)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 12.456 13.523 13.450 12.390

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (32) – (68) –

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (16.638) (13.876) (15.839) (13.183)

Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση – 13.927 – 13.927

Τόκοι εισπραχθέντες 27 254 23 241

Μερίσματα εισπραχθέντα ~~~~~`– ~~~~~`– ~~~~`– ~~~~`–
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (16.643) ~~~~305 (15.884) ~~~985

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Αγορά Ιδίων Μετοχών (5.993) (3.063) (5.993) (3.063)

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 7.725 – 7.725 –

Μερίσματα πληρωθέντα ~~~~~(8) ~~~(30) ~~~~(8) ~~~(30)
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) ~~`1.724 (3.093) ~~1.724 (3.093)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

περιόδου (α) + (β) + (γ) ~(2.463) 10.735 ~~~`(710) ~10.282
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου ~~5.373 41.188 ~~~`2.697 ~38.932

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου ~~2.910 51.923 ~~`1.987 ~49.214

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση διαδικτύου:
www.alhellas.gr

Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό
Συμβούλιο των τριμηνιαίων περιοδικών
οικονομικών καταστάσεων:
23/05/2007

Ορκωτοί  ελεγκτές λογιστές:
Καζάς Βασίλης - Δεληγιάννης Γιώργος

Ελεγκτική εταιρεία: 
GRANT THORNTON

Τύπος έκθεσης επισκόπησης:
Δεν απαιτείται

13.Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίσθηκαν με βάση τον επιμερισμό των κερδών στο μέσο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών. 
14. Ανάλυση πωλήσεων κατά ΣΤΑΚΟΔ 274.2 :  Ο Όμιλος €  118.079 χιλ.   Η Εταιρεία  € 118.079 χιλ.
15. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού: 

- Ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος για την εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. για την χρήση 2005.
- Με την από 27/2/2007 απόφαση του Δ.Σ., η οποία επικυρώθηκε με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3ης Απριλίου 2007, η εταιρεία προ-

χώρησε σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου μέσω της ακύρωσης  των κατεχόμενων Ιδίων Μετοχών. Συγκεκριμένα, η εταιρεία ακύρωσε 4.181.387 ίδιες
μετοχές ονομαστικής αξίας € 5,30. Το μετοχικό κεφάλαιο της   εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των  € 206.565.872,90 διαιρούμενο σε 38.974.693 με-
τοχές ονομαστικής αξίας € 5,30.

16. Η σύνθεση του  Διοικητικού Συμβουλίου της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.» που ενέκρινε τις τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι: Ιάσων
ΣΤΡΑΤΟΣ, Ευάγγελος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Ιωάννης ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Σπυρίδων ΚΑΣΔΑΣ, Ιωσήφ ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ, Σταμάτης ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,  Νικόλαος ΜΟΥΣΑΣ,
Δημήτριος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Μιχάλης  ΣΦΑΝΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ιάσων ΣΤΡΑΤΟΣ Σπυρίδων ΚΑΣΔΑΣ Απόστολος Ν. ΜΗΤΣΟΒΟΛΕΑΣ

Α.Δ.Τ.  ΑΒ003833 Α.Δ.Τ.  ΑΒ050826 Α.Δ.Τ.  Κ346673
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Δύναμη για Υπεύθυνη Ανάπτυξη
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