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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η αποτίμηση του Ομίλου Μυτιληναίος με τη 

μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Ο Όμιλος Μυτιληναίος είναι συνεχώς 

στο κέντρο των εξελίξεων στους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιείται και 

κατάφερε να αντεπεξέλθει επάξια στην οικονομική κρίση εμφανίζοντας σημάδια 

ανάκαμψης, ακόμη και κέρδη. Στην παρούσα διπλωματική εφαρμόζεται η μέθοδος των 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών για την αποτίμηση του Ομίλου, καθώς θεωρείται 

ένας από τους πιο δίκαιους και συχνά χρησιμοποιούμενους τρόπους αποτίμησης 

εταιριών και μετοχών. 

Το Κεφάλαιο 1 είναι εισαγωγικό και περιέχει τον σκοπό της παρούσας διπλωματικής 

και τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την εκπόνησή της. 

Το Κεφάλαιο 2 αφορά στην παρουσίαση του Ομίλου Μυτιληναίος. Γίνεται αναφορά 

στα ιστορικά στοιχεία της εταιρίας και στους στόχους και τις εταιρικές αξίες που 

αντιπροσωπεύει και εφαρμόζει εδώ και δεκαετίες. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα 

ποσοστά συμμετοχών στις εταιρίες που περικλείει και αναλυτικά οι τομείς 

δραστηριοποίησης του Ομίλου . 

Το Κεφάλαιο 3 αφορά στην στρατηγική που εφαρμόζει ο Όμιλος. Αρχικά, εκθέτονται 

οι γενικοί στόχοι της εταιρίας, καθώς είναι αυτοί που διαμορφώνουν στο τέλος τις 

επιμέρους στρατηγικές που θα ακολουθήσει. Ωστόσο, οι στόχοι δεν είναι οι μόνοι οι 

οποίοι διαμορφώνουν τις στρατηγικές, καθώς η εταιρία δε λειτουργεί απομονωμένα 

αλλά σε ένα ευρύτερο και πιο συγκεκριμένα, σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον και έτσι 

κρίθηκε σκόπιμο να γίνει μια ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος PEST και μια 

ανάλυση SWOT για να επισημανθούν οι δυνάμεις και οι αδυναμίες από το εσωτερικό 

περιβάλλον του Ομίλου, αλλά και να καταδειχθούν οι ευκαιρίες και οι απειλές που έχει 

να αντιμετωπίσει στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Το Κεφάλαιο 4 δίνει στοιχεία για την χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου και 

τους κινδύνους που έχει να αντιμετωπίσει ιδιαίτερα λόγω της εξαγωγικής του 

δραστηριότητας και των επενδύσεων και έργων που έχει αναλάβει σε χώρες του 

εξωτερικού, ιδιαίτερα στις χώρες της Μέσης Ανατολής που ταλανίζονται από πολύ 

σοβαρά προβλήματα. 
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Το Κεφάλαιο 5 αφορά στους τρόπους αποτίμησης της αξίας μιας επιχείρησης. 

Παρουσιάζονται οι διαθέσιμες μέθοδοι με βάση τη μελέτη της βιβλιογραφίας, οι λόγοι 

επιλογής της μεθόδου των προεξοφλημένων ταμειακών ροών και έπειτα παρουσιάζεται 

αναλυτικά η επιλεγμένη μέθοδος με όλα τα χαρακτηριστικά της. 

Τέλος, το Κεφάλαιο 6 παραθέτει την πρακτική εφαρμογή της επιλεγμένης μεθόδου του 

προηγούμενου κεφαλαίου με τη χρήση τυπολογίου με τη βοήθεια του Excel  και 

καταλήγει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα και προτάσεις. 
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Abstract 

The purpose of this thesis is the valuation of Mytilineos Group by the method of 

discounted cash flows. Mytilineos Group is constantly at the center of the developments 

in its sector in which it operates and has managed to cope with the economic crisis, 

showing signs of recovery, even profits. This method applies the discounted cash flow 

method for the Group's valuation as it is considered one of the most equitable and often 

used ways of valuing companies and stocks. 

Chapter 1 is introductory and contains the purpose of this thesis and the data used for its 

development. 

Chapter 2 concerns the presentation of the Mytilineos Group. Reference is made to the 

company's historical data and the goals and corporate values it represents and has been 

applying for decades. The percentage of participations in the companies included in the 

Group's activities is also presented. 

Chapter 3 deals with the strategy applied by the Group. Initially, the general goals of the 

company are outlined, as they are the ones who finally shape the individual strategies 

that will follow. However, the targets are not the only ones that shape the strategies as 

the company does not work in isolation but in a broader and more specific, global 

context, and so it seemed appropriate to make a PEST external environment analysis 

and a SWOT analysis to identify the strengths and weaknesses of the Group's internal 

environment, and to demonstrate the opportunities and threats it faces in the modern 

business environment. 

Chapter 4 gives details of the Group's financial position and the risks it faces 

particularly due to its export activity and its investments and projects undertaken in 

foreign countries, especially in the Middle East countries, which are tempted by very 

serious problems. 

Chapter 5 deals with valuations models. The available methods are presented based on 

the study of the literature, the reasons for choosing the method of discounted cash flow 

and then an analysis of the selected method with all its characteristics. 

Finally, Chapter 6 lists the practical application of the selected method of the previous 

chapter using Excel and concludes with specific conclusions and suggestions. 



 

vi 
 

Πίνακας περιεχομένων 

Τίτλος          σελ. i 

Ευχαριστίες – Αφιερώσεις       σελ. ii 

Περίληψη         σελ iii 

Abstract         σελ v 

Κατάλογος πινάκων 

Πίνακας 1, Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας σελ.21 

Πίνακας 2, Δείκτης ROE σελ.22 

Πίνακας 3, Δείκτης Κέρδη ανά Μετοχή σελ.22 

Πίνακας 4, Δείκτης ΞΚ/ΙΚ σελ.23 

Πίνακας 5, Δείκτης ΜΞΚ/ΙΚ σελ.23 

Πίνακας 6, Δείκτης Παγιοποίησης Περιουσίας σελ.23 

Πίνακας 7,  Δείκτης Κάλυψης Παγίων με Διαρκή Κεφάλαια σελ.24 

Πίνακας 8, Δείκτης Μεικτού Περιθωρίου Κέρδους σελ.24 

Πίνακας 9, Δείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους σελ.24 

Πίνακας 10, Υπολογισμός Ελεύθερων Ροών σελ.45 

Πίνακας 11, Υπολογισμός Παρούσας Αξίας με βάση τις Λειτουργικές Ροές σελ. 45 

Πίνακας 12, Υπολογισμός Παρούσας Αξίας με βάση τις Ελεύθερες Ροές σελ. 46 

 

1. Εισαγωγή 

1.1 Σκοπός εργασίας        σελ. 1 

1.2 Δεδομένα         σελ. 1 

2. Ο Όμιλος Μυτιληναίος 

2.1. Ιστορικά στοιχεία        σελ. 3 

2.2. Στόχοι ομίλου και εταιρικές αξίες     σελ. 6 

2.3. Συμμετοχές και στόχοι ανά τομέα δραστηριοποίησης   σελ. 7 

3. Στρατηγική Ομίλου 

3.1. Γενικοί στόχοι        σελ. 12 

3.2. Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος (PEST)    σελ. 13 

3.3.Ανάλυση SWOT         σελ. 14 

4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση 

4.1. Γενικά χαρακτηριστικά       σελ. 17 

4.2. Κίνδυνοι         σελ. 17 

4.3.Αριθμοδείκτες        σελ. 21 

5. Αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης 

5.1. Μέθοδοι αποτίμησης της αξίας       σελ. 25 

5.2. Επιλογή της κατάλληλης μεθόδου     σελ. 32 



 

vii 
 

5.3.Η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών   σελ. 35 

6. Πρακτική εφαρμογή στον Όμιλο Μυτιληναίος 

6.1. Εφαρμογή της μεθόδου των προεξοφλημένων ταμειακών ροών στον Όμιλο 

Μυτιληναίος        σελ. 43 

7. Προτάσεις – Συμπεράσματα      σελ.48 

Βιβλιογραφία         σελ. 51 

Κατάλογος αναφορών – παραπομπών     σελ. 54 

Παράρτημα         σελ.55 

   



 

1 
 

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή  

 

1.1 Σκοπός εργασίας 

Η διαδικασία της αποτίμησης είναι απαραίτητη για την διάκριση της κατάστασης των 

μετοχών ανάλογα με την τιμή διαπραγμάτευσής τους σε υπερτιμημένες και 

υποτιμημένες. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατό να βρεθούν ευκαιρίες στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών και όχι μόνο. Η διαδικασία της αποτίμησης προσφέρει ποικιλία 

χρήσιμων συμπερασμάτων τα οποία αφορούν την βιωσιμότητα μιας επιχείρησης και 

την μελλοντική της πορείας μέσω της σύγκρισης θεμελιωδών στοιχείων της. Ακόμη, 

αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ της επιχείρησης και των άμεσα ενδιαφερόμενων, όπως 

είναι οι μέτοχοι, οι επενδυτές, οι πιθανοί επενδυτές ή ακόμη και αναλυτές.  

Ο Όμιλος Μυτιληναίος είναι μια διεθνής εταιρία κατασκευής εξειδικευμένων 

ενεργειακών έργων ευρείας κλίμακας, μια βιομηχανία υψηλής τεχνογνωσίας με 

παρουσία σε τρεις μεγάλους τομείς.  Μια αποτίμηση της επιχείρησης ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

ΑΕ θα δώσει μια σαφή εικόνα της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης, το έργο της 

διοίκησης και θα προσφέρει χρήσιμη πληροφόρηση στους μετόχους, αλλά και όσους 

ήδη συναλλάσσονται ή επιθυμούν να συναλλαχθούν με την επιχείρηση στο μέλλον.  

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι ο προσδιορισμός της πραγματικής αξίας του 

ομίλου μέσω του προσδιορισμού της αξίας της μετοχής και κατά πόσο η 

διαπραγματεύσιμη τιμή της στο χρηματιστήριο είναι η εύλογη. Η μελέτη της 

αποτίμησης βοηθά στον προσδιορισμό της αξίας της επιχείρησης με τη χρήση 

επιστημονικών μεθόδων και κατ’ επέκταση στον προσδιορισμό της βιωσιμότητάς της. 

Η ανάλυση που ακολουθεί γίνεται τόσο σε στρατηγικό όσο και σε χρηματοοικονομικό 

επίπεδο και για να συμβεί αυτό χρησιμοποιήθηκαν πολλές υποθέσεις με βάση 

αξιόπιστες και δημοσιοποιημένες πηγές πληροφόρησης. 

 

1.2. Δεδομένα 

Για να γίνει κατανοητή και με τον ορθό τρόπο η αποτίμηση ακολουθούνται τα εξής 

βήματα στην παρούσα διπλωματική: 

 Αρχικά, γίνεται παρουσίαση της επιχείρησης για να έχουμε μια πρώτη εικόνα 

των βασικών μεγεθών και στοιχείων. 
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 Στη συνέχεια, γίνεται στρατηγική ανάλυση της θέσης της επιχείρησης στον 

κλάδο, στο επίπεδο ανταγωνισμού και στις δυνάμεις της επιχείρησης, στις 

αδυναμίες, στις απειλές και στις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει η επιχείρηση. 

Εφαρμόζεται PEST & SWOT ανάλυση.  

 Έπειτα, γίνεται χρηματοοικονομική ανάλυση όπου εξετάζεται η απόδοση της 

εταιρίας με εκτίμηση της συνολικής της οικονομικής κατάστασης 

(αριθμοδείκτες) και γίνεται ανάλυση των κινδύνων που αντιμετωπίζει με βάση 

και το πρόσφατο Ενημερωτικό Δελτίο του Ομίλου (15/06/2017). 

 Σχηματίζουμε προβλέψεις με βάση το επιλεγμένο μοντέλο αποτίμησης με βάση 

τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου την τελευταία 

πενταετία. 

 Τέλος, γίνεται η εφαρμογή της επιλεγμένης μεθόδου αποτίμησης.  

Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας είναι 

αφενός δεδομένα και πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από την ίδια την εταιρία και 

πιο συγκεκριμένα, από τα έγγραφα τα οποία δημοσιεύει η ίδια και αφετέρου από τις 

οικονομικές της καταστάσεις την τελευταία πενταετία. Ακόμη, χρησιμοποιήθηκαν 

δεδομένα και πληροφορίες από την αγορά, δηλαδή δημοσιευμένα στοιχεία στο 

χρηματιστήριο Αθηνών, στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία, στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε γνωστές 

χρηματοοικονομικές ιστοσελίδες (π.χ. Bloomberg). Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν άρθρα 

και διπλωματικές εργασίες πάνω στο ίδιο θέμα. 

Σε γενικές γραμμές η αποτίμηση γίνεται εξωτερικά και άρα βασίζεται σε στοιχεία τα 

οποία είναι δημοσιευμένα και προσπελάσιμα από τον καθένα. Οι ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις υπογράφονται από εξωτερικούς ανεξάρτητους ελεγκτές και έτσι ως πηγή 

θεωρούνται αξιόπιστες. Από την άλλη, για τον σχηματισμό των προβλέψεων 

χρησιμοποιούνται απλουστευμένα μοντέλα.  
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Κεφάλαιο 2 Ο Όμιλος Μυτιληναίος 

2.1. Ιστορικά στοιχεία 

Η  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – Όμιλος Επιχειρήσεων
1

 αποτελεί έναν από τους 

μεγαλύτερους ομίλους στην Ελλάδα. Είναι μια από τις κορυφαίες βιομηχανικές 

εταιρείες της χώρας, στους τομείς της Μεταλλουργίας, των Έργων EPC, Ηλεκτρικής 

Ενέργειας και Εμπορίας Φυσικού Αερίου. Η πολυσχιδής επιχειρηματική της 

δραστηριότητα αποτελεί κινητήρια δύναμη για την ελληνική οικονομία, με 

αξιοσημείωτη παρουσία διεθνώς. Εισήχθη το 1995 στο Χρηματιστήριο Αθηνών και 

μετέχει στο δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25. Τα τελευταία χρόνια σημείωσε 

μεγάλη ανάπτυξη, τόσο του κύκλου εργασιών, όσο και των κερδών της, και συνέβαλλε 

αποφασιστικά, στην δημιουργία υποδομών στην χώρα μέσω των δραστηριοτήτων της. 

Παρατίθενται οι ημερομηνίες σταθμοί, όπως παρουσιάζονται μέσα στην επίσημη 

ιστοσελίδα του Ομίλου σήμερα: 

 Ιδρύθηκε το 1990 και έκτοτε παρουσιάζει εντυπωσιακή ανάπτυξη, ειδικά μέσα 

στην Ελλάδα της κρίσης. Θεωρείται από τις ηγετικές βιομηχανικές εταιρίες της 

χώρας με σημαντική διεθνή δραστηριότητα.  

 Μέχρι το 1994 συγκεντρώνονται στη μητρική εταιρία οι δραστηριότητες όλων 

των θυγατρικών.  

 Το 1995 εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.  

 Τη διετία 1996 – 1997 ο όμιλος προσπαθεί να ισχυροποιηθεί στη διεθνή αγορά 

με τη σύναψη στρατηγικών συμφωνιών συνεργασίας με μεγάλα μεταλλουργικά 

συγκροτήματα χαλκού, ψευδαργύρου, μολύβδου και αλουμινίου στα Βαλκάνια.  

 Το 1998 εξαγοράζεται το πλειοψηφικό πακέτο της ΜΕΤΚΑ Α.Ε., η οποία ήταν 

το μεγαλύτερο μεταλλοκατασκευαστικό συγκρότημα της Ελλάδας και 

εξαγοράζεται και το μεταλλουργικό συγκρότημα παραγωγής ψευδάργυρου και 

μόλυβδου, η SOMETRA S.A. της Ρουμανίας.  

 Το 1999 εξαγοράζεται το 30% της Hellenic Cooper Mines Ltd, η οποία είναι 

παραγωγός χαλκού στην Κύπρο.  

 Το 2000 εξαγοράζεται το 43% της μέχρι τότε κρατικής ΕΛΒΟ με παράλληλη 

ανάληψη διοίκησης.  

                                                           
1
 www.mytilineos.gr 
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 Το 2002 η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. εισέρχεται στον χώρο της παραγωγής και 

εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, με ένα μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων εξαιτίας 

της επερχόμενης απελευθέρωσης της αγοράς.  

 Το 2005 εξαγοράζεται πλειοψηφικό πακέτο 53% της Αλουμίνιον της Ελλάδος 

Α.Ε., από τους πιο μεγάλους καθετοποιημένους παραγωγούς αλουμίνας και 

αλουμινίου στην Ευρώπη.  

 Το 2006 εξαγοράζονται οι εταιρίες Δέλτα Project και Spieder Ενεργειακή για να 

ισχυροποιηθεί το χαρτοφυλάκιο του ομίλου στον κλάδο των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας.  

 Το 2007 ιδρύεται η Endesa Hellas σε συμφωνία με την ισπανική Endesa Europa. 

Η εταιρία έχει αρχική κεφαλαιοποίηση 1,2 δις ευρώ και είναι ο μεγαλύτερος 

ανεξάρτητος παραγωγός ενέργειας στην Ελλάδα με προγραμματισμένη ισχύ ως 

το 2013 πάνω από 1600 MW. Επίσης, την ίδια χρονιά ολοκληρώνεται η τριπλή 

συγχώνευση μέσω απορρόφησης των εταιριών Αλουμίνιον της Ελλάδος και 

Δελτα Project από τον όμιλο. 

 Το 2008 δοκιμάζεται η μονάδα παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με ισχύ 

334 MW.  Επίσης, ανακοινώνεται η συμφωνία με τη MOTOR OIL για την από 

κοινού κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδας συνδυασμένου 

κύκλου ισχύος 437 MW με καύσιμο φυσικό αέριο εντός των εγκαταστάσεων 

της MOTOR OIL.  

 Το 2009 ο Όμιλος και η MOTOR OIL ενώνουν τις δυνάμεις τους στον κλάδο 

του φυσικού αερίου και ανακοινώνουν την από κοινού σύσταση εταιρίας με 

στόχο την εισαγωγή και εμπορία φυσικού αερίου σε όλες του τις μορφές.  

 Το 2010 απελευθερώνεται η αγορά φυσικού αερίου και ο όμιλος είναι ο πρώτος 

ιδιώτης που προχωρά σε προμήθεια ΥΦΑ. Γίνεται συμφωνία με την ENEL για 

εξαγορά μεριδίου 50,01% στην Endesa Hellas. Έτσι, ο Όμιλος είναι πλέον ο 

μόνος μέτοχος της Endesa Hellas, η οποία μετονομάζεται σε PROTERGIA και 

γίνεται ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ενέργειας στην Ελλάδα. Ο 

Όμιλος μαζί με τη MOTOR OIL συστήνουν την εταιρία M & M GAS Co S.A. 

με αντικείμενο την προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου, που συμβάλλει στην 

απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου. Ακόμη, ιδρύεται η Power Projects 

θυγατρική της ΜΕΤΚΑ στην Τουρκία και η ΜΕΤΚΑ αναλαμβάνει την 

κατασκευή της μεγαλύτερης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στη Συρία 

δυναμικότητας 724 MW.  
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 Το 2011 ξεκινά η εμπορική λειτουργία της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 

444 MW της PROTERGIA στη Βοιωτία. Η ΜΕΤΚΑ αναλαμβάνει την 

κατασκευή θερμικής μονάδας ισχύος 1250MW στο Ιράκ.  

 Το 2012 ο Όμιλος λαμβάνει άδεια εμπορικής λειτουργίας του 3
ου

 σταθμού, 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση φυσικού αερίου. Υπογράφεται νέα 

τριετής σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου των θυγατρικών εταιριών του 

ομίλου, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, Protergia και KORINTHOS POWER με τη ΔΕΠΑ 

ΑΕ. Η Power Projects (100% θυγατρική της ΜΕΤΚΑ στην Τουρκία) 

αναλαμβάνει την κατασκευή ενεργειακού έργου στην Αλγερία. Η Protergia 

ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της με την έναρξη λειτουργίας 3 φωτοβολταϊκών 

σταθμών.  

 Το 2013 η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ υπογράφει με την Glencore συμβόλαιο για πώληση 

75.000 τόνων αλουμινίου σε κολόνες και πλάκες έναντι 200 εκ. δολαρίων.  

 Το 2014 ολοκληρώνεται επιτυχώς η κατασκευή 8 κινητών αεροστροβιλικών 

μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργεια σε 3 τοποθεσίες στην Αλγερία από τη 

ΜΕΤΚΑ. Υπογράφεται σύμβαση για την προσθήκη δυνατότητας λειτουργίας 

σταθμού παραγωγής ρεύματος στο ShattAl-Basra στο Νότιο Ιράκ  και με 

μαζούτ ως καύσιμο. Η Protergia ανακοινώνει τη δραστηριοποίησή της στη 

λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο την προσφορά ρεύματος σε 

επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά.  

 Το 2015 ιδρύεται η ΜΕΤΚΑ EGN που δραστηριοποιείται στην αγορά μεγάλων 

φωτοβολταϊκών έργων. Η ΜΕΤΚΑ αναλαμβάνει το πρώτο σημαντικό έργο στην 

Υποσαχάρια Αφρική (Γκάνα) για την κατασκευή 10 κινητών αεροστροβιλικών 

μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Μ & Μ Gas πουλάει τις πρώτες 

ποσότητες φυσικού αερίου σε καταναλωτές που δραστηριοποιούνται στα όρια 

των ΕΠΑ με τον Ν. 3428/2015 «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου».  

 Το 2016 τα Δ.Σ των εταιριών «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ – Όμιλος επιχειρήσεων», 

«ΜΤΚΑ Βιομηχανική – κατασκευαστική Ανώνυμη Εταιρία», «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ 

της Ελλάδος βιομηχανική και εμπορική ανώνυμος εταιρία ΒΕΑΕ», «Protergia 

Θερμοηλεκτρική Αγίου Νικολάου ανώνυμη Εταιρία παραγωγής και προμήθειας 

ηλεκτρικής ενέργειας» αποφασίζουν την συγχώνευση δι’ απορρόφησης της 

ΜΕΤΚΑ, της ΑτΕ, της Protergia και της Protergia Thermo από τη 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Ακόμη, η Protergia μπαίνει στα καταστήματα COSMOTE 

και ΓΕΡΜΑΝΟΣ.  
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 Το 2017 συγχωνεύεται η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ – Όμιλος επιχειρήσεων με τις 

βασικές θυγατρικές της ΜΕΤΚΑ ΑΕ, Protergia ΑΕ και ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ της 

Ελλάδας ΒΕΑΕ.  

 

2.2. Στόχοι ομίλου και εταιρικές αξίες 

Από το 1990 ο Όμιλος Μυτιληναίος αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της 

ελληνικής βιομηχανίας, καθώς έχει αποκτήσει ένα πλέον δυναμικό και 

διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο στους τομείς της μεταλλουργίας, της ενέργειας και της 

κατασκευής έργων. Ο Όμιλος αποτελεί εξέλιξη μιας οικογενειακής επιχείρησης, η 

οποία ξεκίνησε την επιχειρηματική της πορεία το 1908. Πέρασε από συγχωνεύσεις και 

εξαγορές και το 1995 μπήκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών με συμμετοχή σήμερα στο 

δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25. Ο κύκλος εργασιών και τα κέρδη του τα 

τελευταία χρόνια γνωρίζουν ανοδική πορεία και ο ίδιος έχει συμβάλει αποφασιστικά 

στη δημιουργία υποδομών στην χώρα μας μέσω των δραστηριοτήτων της
2
. 

Σήμερα, ο Όμιλος αποτελεί μια διεθνώς ανταγωνιστική δύναμη στον κλάδο των Έργων 

EPC (Engineering – Procurement – Construction). Αναλαμβάνει και υλοποιεί 

ολοκληρωμένα ενεργειακά έργα από τη μελέτη και την προμήθεια έως την κατασκευή 

τους και επιτυγχάνει μια πρωτοφανή διείσδυση σε ξένες αναπτυσσόμενες αγορές, 

εκτελώντας παράλληλα έργα στις αγορές της Ευρώπης, Τουρκίας, Μέσης Ανατολής, 

Ασίας και Βόρειας Αφρικής ως μια από τις σημαντικότερες ελληνικές εξαγωγικές 

επιχειρήσεις.  

Κατέχει, επίσης, ηγετική θέση στον χώρο της Μεταλλουργίας και αποτελεί τον 

μεγαλύτερο καθετοποιημένο παραγωγό αλουμινίου και αλουμίνας στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Η εδραίωση του στην αγορά της Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελεί βασικό στόχο και 

σημαντική πρόκληση. Ο αρμόδιος Τομέας δραστηριότητας (πρώην PROTERGIA) 

συγκεντρώνει την διαχείριση όλων των πάγιων και ενεργειακών δραστηριοτήτων της 

Εταιρείας. Σήμερα ο Όμιλος τοποθετείται μεταξύ των ηγετών της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας και αποτελεί τον μεγαλύτερο 

ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.  

                                                           
2
 www.mytilineos.gr 
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Η δραστηριότητα του Ομίλου στον τομέα της Ενέργειας ενδυναμώνεται μέσω του 

τομέα εμπορίας φυσικού αερίου με ανταγωνιστικούς όρους. Ο Τομέας Εμπορίας 

Φυσικού Αερίου έχει εξασφαλίσει φυσικό αέριο με ανταγωνιστικούς όρους, 

επιτρέποντάς του να ενισχύσει τα ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου, 

επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα αξιοσημείωτη οργανική ανάπτυξη. 

Η δυναμική επιχειρηματική ανάπτυξη συνδέεται άρρηκτα με τις αρχές της Εταιρικής 

Υπευθυνότητας και της Αειφόρου Ανάπτυξης. Για τον Όμιλο, Αειφόρος Ανάπτυξη 

σημαίνει επιδίωξη επιχειρηματικής υπεροχής με αφοσίωση στο όραμα και με σεβασμό 

προς την κοινωνία, το περιβάλλον, τους ανθρώπους και τους μετόχους. Η πολιτική 

βιωσιμότητας του Ομίλου, στηρίζεται στην αρμονική συνύπαρξη των δραστηριοτήτων 

της με τις ανάγκες των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται. Στο πλαίσιο αυτό ο 

Όμιλος υποστηρίζει ενεργά σημαντικές πρωτοβουλίες στους χώρους του Πολιτισμού, 

της Παιδείας και της προστασίας του Περιβάλλοντος. Περαιτέρω ανάλυση των 

εταιρικών αξιών του Ομίλου ξεφεύγει από το πλαίσιο της παρούσας εργασίας. 

 

2.3. Συμμετοχές και στόχοι ανά τομέα δραστηριοποίησης 

Ο Μυτιληναίος ΑΕ είναι η μητρική εταιρία και το 2016 προχώρησε σε μια στρατηγική 

συγχώνευση όλων των θυγατρικών εταιριών του σε ένα σχήμα. Με τις αποφάσεις από 

23/03/2017 των Δ.Σ. τους και τις από 01/06/2017 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων 

της Εταιρίας και της ΜΕΤΚΑ και τις από 06/06/2017 αποφάσεις των Γενικών 

Συνελεύσεων των εταιριών ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Protergia & Protergia 

Thermo και με τις εκθέσεις Δ.Σ. της Εταιρίας και της εταιρίας ΜΕΤΚΑ για τη 

συγχώνευση, οι εταιρίες ενέκριναν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση 

των εταιριών ΜΕΤΚΑ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Protergia & Protergia 

Thermo από την Εταιρία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 

Οι λόγοι αυτής της συγχώνευσης είναι η απλούστευση της δομής, οι νέες 

επιχειρηματικές συνέργειες που αναμένεται να προκύψουν σε λειτουργικό και 

οικονομικό επίπεδο λόγω της μείωσης του χρηματοοικονομικού κόστους, λόγω των 

οικονομιών κλίμακας, της βελτιστοποίησης των διαδικασιών προμήθειας, της 

ομογενοποίησης και βελτίωσης της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, της 

ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των διαφόρων 

τμημάτων της νέας οντότητας. 
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 Η ΜΕΤΚΑ ΑΕ ασχολείται με τα έργα EPC, η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και 

ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΜΕ ασχολούνται με τη Μεταλλουργία και τα Μεταλλεία και 

οι PROTERGIA, M&Μ GAS και ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER με την ηλεκτρική ενέργεια και 

το φυσικό αέριο.  

Το ποσοστό ιδιοκτησίας είναι 50% και 1 μετοχή στη ΜΕΤΚΑ, η οποία είναι μια 

διεθνής εταιρία κατασκευής ολοκληρωμένων έργων, αλλά και ένας όμιλος 

βιομηχανικής παραγωγής υψηλής τεχνογνωσίας με βασική παρουσία στους τομείς της 

ενέργειας και των υποδομών. Ο τελευταίος κύκλος εργασιών της  για το 2016 ανήλθε 

σε 438,5 εκατομμύρια ευρώ. 

Το ποσοστό ιδιοκτησίας είναι 100% στην PROTERGIA, η οποία συγκεντρώνει τη 

διαχείριση όλων των ενεργειακών παγίων και δραστηριοτήτων του Ομίλου 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Έχοντας επενδύσει σε σύγχρονες μονάδες παραγωγής ενέργειας 

αποτελεί το μεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στην 

Ελλάδα. Το ποσοστό ιδιοκτησίας στην M & M Gas είναι 50%. Η εταιρία έχει συσταθεί 

από τους Ομίλους ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και MOTOR OIL και δραστηριοποιείται στην 

προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου (υγροποιημένου ή μη). Ο  Τομέας Ενέργειας 

έχει κύκλο εργασιών 363,8 εκατομμύρια ευρώ. 

Το ποσοστό ιδιοκτησίας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ είναι 100% και από το 

1960 παραμένει ένας από τους πιο ισχυρούς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας και ο 

μεγαλύτερος πλήρως καθετοποιημένος παραγωγός αλουμίνας και αλουμινίου στην 

Ευρώπη. Το ποσοστό ιδιοκτησίας στην ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ είναι 100% και 

πρόκειται για τον δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό βωξίτη στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 

Ο κύκλος εργασιών του Τομέα Μεταλλουργίας και Μεταλλείων ανέρχεται σε 447,9 

εκατομμύρια ευρώ. 

Συνολικά, για το έτος 2016 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 1.246 

εκατομμύρια ευρώ (έναντι 1.383 εκ. το 2015), ο δείκτης EBITDA σε € 222,4 εκ. (έναντι 

€ 234,4 εκ. το 2015), τα καθαρά κέρδη σε €34,2 εκ. (έναντι €47,6 το 2015), οι τομείς 

δραστηριοποίησης παρέμειναν οι τρεις προαναφερόμενοι, οι εργαζόμενοι αυξήθηκαν 

σε 2.817 από 2785 το 2015. Οι βιομηχανικές μονάδες παραγωγής και μονάδες ΑΠΕ 

ανήλθαν σε 25 έναντι 21 το 2015. Οι προμηθευτές αυξήθηκαν σε 5.002 (από 4.808 το 

2015), ενώ οι χώρες δραστηριοποίησης το 2016 ήταν 29. 
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Ο εταιρικός μετασχηματισμός έχει προσφέρει σήμερα μια πιο ευέλικτη δομή στον 

Όμιλο και αναμένονται επιχειρηματικές συνέργειες σε λειτουργικό και οικονομικό 

επίπεδο. 

 

Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων 

Αποτελείται από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ιδρυμένη το 1960 & τη 

ΔΕΛΦΟΙ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ ΑΕ. Η πρώτη ασχολείται με την παραγωγή και κατασκευή 

στην Ελλάδα αλουμίνας και αλουμινίου και την εμπορία τους σε οποιαδήποτε χώρα, 

ενώ η δεύτερη πραγματοποιεί μεταλλευτικές έρευνες σε μεταλλεία βωξίτη και 

εξορύξεις, εκμετάλλευση και εμπόριο του μεταλλεύματος βωξίτη.  

Ο ρυθμός αύξησης της ζήτησης αλουμινίου αναμένεται να παραμείνει ισχυρός το 2017 

σε παγκόσμιο επίπεδο γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών του αλουμινίου 

και αύξηση του κύκλου εργασιών. Και οι αυξημένες τιμές της αλουμίνας θα ενισχύσουν 

τα έσοδα για το 2017. Η υλοποίηση του προγράμματος “The Best” εντός του 2017 και 

2018 που έχει ως στόχο τον έλεγχο του κόστους αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της 

παραγωγικότητας και μείωση του λειτουργικού κόστους. Αβέβαιες παραμένουν, 

ωστόσο, οι εξελίξεις με την πορεία της Κίνας και των χωρών όπου δραστηριοποιείται η 

Εταιρία, το ενεργειακό κόστος, η εξέλιξη της ισοτιμίας ευρώ – δολαρίου και ο 

αναμενόμενος προστατευτισμός. 

Το 2017 αναμένεται ο ρυθμός αύξησης της ζήτησης να παραμείνει ισχυρός. Ο Όμιλος 

αναμένει μέχρι το τέλος του έτους να παίξουν καθοριστικό ρόλο οι εξελίξεις που 

αφορούν στην πορεία των αναδυόμενων οικονομιών και ιδιαίτερα της Κίνας, το 

ενεργειακό κόστος, η εξέλιξη της ισοτιμίας του δολαρίου ΗΠΑ και η πιθανή ενίσχυση 

πολιτικών προστατευτισμού. 

Στον τομέα της Μεταλλουργίας και Μεταλλείων οι στρατηγικοί στόχοι για την 

πενταετία 2016 – 2020 είναι οι εξής: 

 Αναζήτηση νέων έργων καθετοποίησης ή διεύρυνσης του μεταλλουργικού 

κλάδου. 

 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω στρατηγικών επενδύσεων και μεθόδων 

αντιστάθμισης κινδύνων. 

 Προσήλωση στην εξαγωγική δραστηριότητα. 

 Περαιτέρω βελτίωση του κόστους παραγωγής και της ανταγωνιστικότητάς του. 
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Τομέας Κατασκευαστικών Έργων EPC 

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο μέσω της κατά 50% θυγατρικής του εταιρίας 

ΜΕΤΚΑ η οποία εξειδικεύεται σε κατασκευές EPC και αναλαμβάνει την υλοποίηση 

ολοκληρωμένων μονάδων μεγάλης κλίμακας. 

Στόχος του 2017 είναι η έγκαιρη εκτέλεση των υφιστάμενων συμβάσεων και η 

ανάληψη νέων έργων σε αγορές με ουσιώδεις ενεργειακές ανάγκες όπως είναι η Σερβία, 

η Γκάνα, η Νιγηρία και η Λιβύη. Στις 27/01/2017 η ΜΕΤΚΑ ανακοίνωσε συμφωνία με 

την αρμόδια αρχή ηλεκτρισμού της Λιβύης για την ανάθεση σύμβασης σχεδιασμού, 

προμήθειας και κατασκευής (EPC) μιας νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

στο Τομπρούκ της Λιβύης.  

Το 2017 ο Όμιλος αναμένει να είναι ένα έτος εξέλιξης και αξιοποίησης νέων ευκαιριών. 

Εστιάζει στον στρατηγικό στόχο της κατάκτησης κορυφαίας θέσης στην αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας της Υποσαχάριας Αφρικής. Το 2017 ξεκίνησε η υλοποίηση του 

δεύτερου μεγάλου έργου στην Γκάνα για την κατασκευή σταθμού παραγωγής ενέργειας 

συνδυασμένου κύκλου 200 MW στο Takoradi. Ακόμη, ανακοινώθηκε η υπογραφή 

νέων συμβολαίων συνολικής αξίας άνω των 60 εκατ. Ευρώ για τη μελέτη, προμήθεια 

και κατασκευή σταθμών παραγωγής ενέργειας συνολικής ισχύος άνω των 75 MW. 

Στον τομέα Κατασκευαστικών Έργων EPC οι στρατηγικοί στόχοι είναι:  

 Διερεύνηση νέων ευκαιριών στο πλαίσιο της αναδοχής μεγάλων δημόσιων 

έργων υποδομής στην εγχώρια αγορά. 

 Επέκταση σε υφιστάμενες και σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές με αξιοποίηση 

της σημαντικής βιομηχανικής τεχνογνωσίας και υποδομής. 

 Προσήλωση στην δραστηριοποίηση ολοκληρωμένων έργων ευρείας κλίμακας 

(Turn-key). 

 

Τομέας Ενέργειας 

Η Protergia είναι η ναυαρχίδα του τομέα. Το ενεργητικό χαρτοφυλάκιό της ξεπερνά το 

10% του εγκατεστημένου συμβατικού παραγωγικού δυναμικού της χώρας. Ακόμη, η 

Εταιρία κατέχει το 50% του μετοχικού κεφαλαίου της M & M Gas η οποία 

δραστηριοποιείται στην προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου. 
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Το 2017 αναμένεται ενίσχυση του μεριδίου της αγοράς στην ελληνική αγορά 

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ θα ενισχυθεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

του Ομίλου λόγω των μονάδων με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι οποίες 

τέθηκαν σε λειτουργία το 2016.  

Η εξέλιξη των τιμών πετρελαίου Brent (που επηρεάζουν τις τιμές του φυσικού αερίου), 

ο ρυθμός εφαρμογής των ρυθμιστικών αλλαγών στις αγορές ηλεκτρισμού και ο χρόνος 

επανέναρξης σε ισχύ μηχανισμού διασφάλισης επάρκειας ή /και ευελιξίας του 

συστήματος μεταφοράς ενέργειας, θα καθορίσουν την πορεία της αγοράς ηλεκτρισμού 

στην Ελλάδα και κατά συνέπεια και την πορεία του συγκεκριμένου τομέα της Εταιρίας. 

Ο Όμιλος το 2016 ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία του στην παραγωγή και στην 

προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. Η συνεργασία με την COSMOTE αναμένεται να 

βοηθήσει σε περαιτέρω αύξηση του μεριδίου της αγοράς. Σήμερα ο Όμιλος είναι ο 

μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός και προμηθευτής ενέργειας  

Στον τομέα της Ενέργειας οι στρατηγικοί στόχοι είναι: 

 Αύξηση του μεριδίου αγοράς στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και 

διατήρηση της ιδιότητάς του ως ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός 

ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. 

 Πρόγραμμα επενδύσεων σε νέες μονάδες ΑΠΕ στην κατεύθυνση της 

δημιουργίας του ως πλήρως ολοκληρωμένος παραγωγός/ προμηθευτής 

ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Επιδίωξη στρατηγικών συμμαχιών. 

 Βελτιστοποίηση με ανταγωνιστικούς όρους της κάλυψης των επιχειρησιακών 

αναγκών σε φυσικό αέριο καθώς και η επίτευξη στρατηγικών συνεργειών στην 

εμπορία φυσικού αερίου σε τρίτους. 

Η Εταιρία εξαρτάται από τους Ομίλους της ΜΕΤΚΑ, της Protergia και της 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ οι οποίοι κατά τη χρήση του 2016 αντιπροσώπευαν 

το 35%, 28% και 36% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών.  
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Κεφάλαιο 3 Στρατηγική Ομίλου 

3.1. Γενικοί στόχοι 

Μια επιχείρηση είναι μια επένδυση και ως επένδυση αφορά στη δέσμευση ενός 

κεφαλαίου με σκοπό την εξασφάλιση κέρδους (Χρήστος Ρούσης, 2014). Η ικανότητα 

μιας επιχείρησης να παράγει κέρδος εξαρτάται από κάποιους εσωτερικούς παράγοντες
3
: 

 Τους ανθρώπους της 

 Τις δομές και τα συστήματά της 

 Τις διαδικασίες και τον τρόπο οργάνωσης 

 Την στρατηγική που ακολουθεί 

 Το πελατολόγιο με τα αντίστοιχα έσοδα και κέρδη 

Και κάποιους εξωτερικούς παράγοντες: 

 Το μέγεθος και τις προοπτικές του κλάδου 

 Τον αριθμό και τη δύναμη των ανταγωνιστών 

 Το μακροοικονομικό περιβάλλον 

Ο Όμιλος έχει θέσει ορισμένες βασικές στρατηγικές ανάπτυξης και λειτουργίας του: 

 Διατήρηση εξωστρέφειας: Δραστηριοποιείται σε πολλές χώρες εκτός της 

Ελλάδας με μεγάλη επιτυχία και αντιμετωπίζει πολύ αποτελεσματικά το 

ασταθές οικονομικό περιβάλλον στις χώρες αυτές.  

 Ανταπόκριση στις εξαγωγές: Η εξαγωγική δραστηριότητα του Ομίλου οδηγεί σε 

περαιτέρω επέκταση των βασικών του εγκαταστάσεων και αύξηση της 

παραγωγής. 

 Εδραίωση στην ελληνική αγορά: Με την ανάληψη μεγάλων έργων στην 

ελληνική αγορά ειδικά στον τομέα των υποδομών ισχυροποιεί τη θέση του εντός 

του Ελλαδικού χώρου. 

 Έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό και την εταιρική κοινωνική ευθύνη: Ο Όμιλος 

δεσμεύεται απέναντι στη βιώσιμη ανάπτυξη αλλά και την ανάπτυξη ανθρωπίνου 

δυναμικού . 

Από το 2008 ο Όμιλος εντόπισε τις δυσκολίες που αναμένονταν από την επερχόμενη 

κρίση. Για αυτό, προσπάθησε να αντισταθμίσει τον κίνδυνο στις τιμές του αλουμινίου 

(hedging) και να προχωρήσει στην έκδοση ομολογιακού δανείου 200 εκατ. Ευρώ. Ο 

                                                           
3
 http://www.e-boss.gr/eboss/articles/article.jsp?context=103&articleid=26927 

http://www.e-boss.gr/eboss/articles/article.jsp?context=103&articleid=26927
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Όμιλος κατάφερε να συγκεντρώσει 465 εκατ. Ευρώ με spread 0,85%. Παράλληλα, 

προχώρησε σε συμφωνία 10 ετών με την ελβετική εταιρία Glencore. Την περίοδο της 

κρίσης ο Όμιλος είχε στα χέρια του εγγυητικές επιστολές από ελληνικές τράπεζες 

ύψους 650 εκατ. Ευρώ χωρίς ισχύ. Τότε, κατάφερε λόγω της φερεγγυότητας και της 

αξιοπιστίας του να συνεργαστεί με τράπεζες του εξωτερικού.  

 

3.2. Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος (PEST)  

Η μελέτη του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μπορεί να συνδράμει στην 

καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας της επιχείρησης και να καθορίσει και τη 

στρατηγική που θα ακολουθήσει. Η στρατηγική είναι αυτή που βοηθάει στη λήψη των 

αποφάσεων, στην κατανόηση του κλάδου, των τάσεων και του μακροοικονομικού 

περιβάλλοντος δραστηριοποίησης της επιχείρησης.   

Στο σημείο αυτό κρίθηκε σκόπιμο να εξεταστεί το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και 

τεχνολογικό περιβάλλον δραστηριοποίησης της επιχείρησης για να εντοπιστούν οι 

παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία της (Λαζαρίδης & Παπαδόπουλος, 2010): 

 Πολιτικοί παράγοντες: Το πολιτικό περιβάλλον της Ελλάδας, αλλά και των 

χωρών δράσης της επιχείρησης, οι πολλαπλές εκλογικές διαδικασίες που 

συνεπάγονται ρευστότητα στο πολιτικό κλίμα, η φορολογική αστάθεια, οι νόμοι 

προστασίας του περιβάλλοντος της Ε.Ε., οι συνθήκες συναλλαγών στο διεθνές 

εμπόριο, η εργασιακή νομοθεσία, αυξημένη γραφειοκρατία. 

 Οικονομικοί παράγοντες: Χαμηλή επιχειρηματική δραστηριότητα λόγω της 

οικονομικής κρίσης μέχρι και σήμερα, κίνδυνοι συναλλάγματος, πληθωρισμός, 

επιτόκια, ΑΕΠ Ελλάδας, διαθέσιμο εισόδημα, δυσκολία στη λήψη δανείου 

ακόμη και για υγιείς επιχειρήσεις, περικοπές προγραμμάτων δημοσίων έργων 

που επηρεάζουν άμεσα τον Όμιλο. Η κακή οικονομική κατάσταση της χώρας 

άλλωστε οδήγησε και τον Όμιλο στη διεθνή δραστηριοποίησή του και την 

εντατικοποίηση της εξωστρέφειάς του. Το 2000 η εξάρτηση της πορείας του 

Ομίλου ήταν άμεσα συνυφασμένη με το ελληνικό οικονομικό περιβάλλον, 

καθώς τα έργα της υλοποιούνταν κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα. Έπρεπε να 

υπάρξει διασπορά δράσης για να υπάρξει και διασπορά του κινδύνου. Το 2010 

το 83% των συμβάσεων του Ομίλου αφορούσε διεθνή έργα. Σε μια μόλις 

δεκαετία κατάφερε να αφουγκραστεί το οικονομικό περιβάλλον, να αλλάξει 

στρατηγική και να προσαρμοστεί στις νέες οικονομικές συνθήκες. Το 2014 
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επανέρχεται στα ελληνικά έργα με την ανάληψη έργου για την ΕΡΓΟΣΕ, αλλά 

και συμμετοχή σε διαγωνισμούς εντός Ελλάδος. 

 Κοινωνικοί παράγοντες: Δημογραφικές τάσεις, χαρακτηριστικά του πληθυσμού, 

καταναλωτικά πρότυπα, μόρφωση, νοοτροπία, καταναλωτικές συνήθειες οι 

οποίες άλλαξαν προς το χειρότερο λόγω της οικονομικής κρίσης. Ο Όμιλος 

όντας επιχείρηση με δράση και στην επαρχία της χώρας προσπαθεί να ενισχύσει 

τις τοπικές κοινωνίες και να συνδράμει στην εξάλειψη προβλημάτων, όπως η 

ανεργία και η διατήρηση των τοπικών πολιτισμών.  

 Τεχνολογικοί παράγοντες: Δαπάνες σε έρευνα και ανάπτυξη στις οποίες δίνει 

ιδιαίτερη βαρύτητα ο Όμιλος, τεχνολογικές μεταβολές, τεχνολογική υποδομή. 

Διαθέτει άρτια εξοπλισμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις, μηχανήματα με 

υψηλή ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, εφαρμόζει αυστηρά ποιοτικά 

κριτήρια ασφάλειας και υγιεινής με βάση διεθνείς προδιαγραφές. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει πως τεχνολογικοί παράγοντες δεν 

επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την επιχείρηση, καθώς ανέκαθεν προχωρούσε η ίδια σε 

επενδύσεις χωρίς να αναμένει τη συνδρομή του κράτους σε αυτό το κομμάτι. Ακόμη, 

λόγω της δράσης της στην επαρχία και της ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας μέσω 

αυτής, οι κοινωνικοί παράγοντες δεν την επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, το 

πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον της χώρας μας ασκούν αρνητική επιρροή, 

ενισχύουν την αστάθεια του ευρύτερου περιβάλλοντος δραστηριοποίησης της 

επιχείρησης και αποτελούν παράγοντες καθορισμού της στρατηγικής της.  

 

3.3. Ανάλυση SWOT 

Χρήσιμη για την κατανόηση της θέσης του Ομίλου είναι η ανάλυση SWOT. Με βάση 

τα παραπάνω στοιχεία καθώς και το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο του Ομίλου 

παρακάτω αναλύονται οι δυνάμεις και οι αδυναμίες (εσωτερικό περιβάλλον) και οι 

ευκαιρίες και οι απειλές (εξωτερικό περιβάλλον). 

Εσωτερικό περιβάλλον 

Δυνάμεις 

 Διεθνής παρουσία και δράση σε διάφορες αγορές 

 Επάρκεια της χώρας σε ορυκτά και βιομηχανικά μέταλλα 

 Χαμηλά επίπεδα εισαγωγής ορυκτών και μετάλλων από το εξωτερικό 
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 Ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό 

 Εξωστρέφεια και μεγάλοι ρυθμοί ανάπτυξης 

 Ανεπτυγμένα δίκτυα διανομής και πωλήσεων 

 Πολυετής εμπειρία στον κλάδο 

 Ανάδειξη σε κεντρικό EPC κατασκευαστή εξειδικευμένων ενεργειακών έργων 

με διεθνή αναγνώριση 

 Εντός χρονοδιαγράμματος στις παραδόσεις 

 Ευελιξία δράσεων 

 Ιστορικό καλής δράσης  

 Λήψη εργοληπτικού πτυχίου στην ανώτατη τάξη (7
η
) το οποίο ανοίγει το δρόμο 

για συμμετοχή σε διαγωνισμούς μεγάλων έργων χωρίς ανώτατο όριο 

προϋπολογισμού 

Αδυναμίες 

 Πιστωτικός κίνδυνος από τα «ανοίγματα» 

 Μεγάλα κόστη λειτουργίας 

 Η γραφειοκρατία και το πολύπλοκο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο 

δανειοδότησης και λειτουργίας των εξορυκτικών επιχειρήσεων 

 Μικρές επιχειρηματικές μονάδες 

Εξωτερικό περιβάλλον 

Ευκαιρίες 

 Αυξανόμενη ζήτηση 

 Δυνατότητες διείσδυσης σε νέες αγορές, όπως με την πρόσφατη είσοδο στην 

Υποσαχάρια Αφρική 

 Μεγάλοι ρυθμοί ανάπτυξης και δυνατότητα δημιουργίας κέρδους 

 Venture capitals 

 Επέκταση σε νέους τομείς και επέκταση δράσης των υφιστάμενων σε νέες 

χώρες 

Απειλές 

 Οι κρατικοί κανονισμοί 

 Η άνοδος των επιτοκίων 

 Η αύξηση των τιμών στα ακατέργαστα υλικά 

 Οι αλλαγές στις τιμές 
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 Μεγάλα και συνεχώς αυξανόμενα κόστη 

 Εμφάνιση αναπάντεχων προβλημάτων 

 Ασταθές πολιτικό περιβάλλον τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Μέση Ανατολή 

όπου δραστηριοποιείται 

 Έντονος ανταγωνισμός με την Ελλάκτωρ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και J&P ΑΒΑΞ στην 

Ελλάδα 

Συνδυάζοντας τις αναλύσεις PEST & SWOT καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η 

οικονομική κρίση στην χώρα μας, αλλά και παγκοσμίως δεν άφησε ανεπηρέαστο τον 

Όμιλο. Ο κατασκευαστικός κλάδος κατακρημνίστηκε, αλλά δείχνει τα τελευταία χρόνια 

σημάδια ανάκαμψης ελπιδοφόρα.  
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Κεφάλαιο 4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση 

4.1. Γενικά χαρακτηριστικά 

Η χρηματοοικονομική ανάλυση είναι η διαδικασία άντλησης οικονομικών 

πληροφοριών από τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας επιχείρησης 

(Βασιλείου & Ηρειώτης, 2008). Δίνει πληροφορίες μέσα από ποσοτικά στοιχεία και 

οδηγεί τους ενδιαφερόμενους σε λήψη επενδυτικών αποφάσεων.  

Τα στοιχεία και η πληροφόρηση που αντλείται από τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις είναι πολύ χρήσιμα και απαραίτητα για την εξαγωγή συμπερασμάτων και 

την εύρεση της πραγματικής αξίας της μετοχής και της επιχείρησης. Πιθανοί 

ενδιαφερόμενοι για τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη των 

πληροφοριών αυτών είναι η διοίκηση της επιχείρησης, οι τράπεζες που έχουν 

συναλλαγές και έχουν επενδύσει στην επιχείρηση με τη σύναψη κάποιων δανείων ή και 

με άλλους τρόπους, οι κάτοχοι μετοχών ή ομολόγων ή πιθανοί αγοραστές της μετοχής, 

οι προμηθευτές οι εργαζόμενοι, τα σχετικά επιμελητήρια, το χρηματιστήριο, τα 

χρηματιστηριακά γραφεία, οι εταιρίες ελεγκτών και σύμβουλοι (Λαζαρίδης Ι., 

Παπαδόπουλος Δ., 2005). 

Για την ανάλυση χρειάζεται μεθοδολογία και μέσα ανάλυσης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Ο Όμιλος χρησιμοποιεί και εξαιτίας της διεθνής του δράσης τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για τις οικονομικές του 

καταστάσεις, οι οποίες ελέγχονται από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή. Οι ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου θα χρησιμοποιηθούν και για την εκπόνηση της 

παρούσας εργασίας για την ανάλυση, τις προβλέψεις και την εφαρμογή του μοντέλου 

προεξοφλημένων ροών με τελικό στόχο την αποτίμηση της επιχείρησης.  

 

4.2. Κίνδυνοι 

Οι κύριοι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο Όμιλος είναι οι χρηματοοικονομικοί. Πρόκειται 

για τον συναλλαγματικό, τον πιστωτικό, τον κίνδυνο ρευστότητας κ.ά.. Το πρόγραμμα 

διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου έχει ως στόχο να περιοριστούν οι αρνητικές 

επιπτώσεις στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου που προκύπτουν κυρίως 

από τις διακυμάνσεις στο κόστος και στο τζίρο, αλλά και εξαιτίας άλλων παραγόντων. 

Πιο αναλυτικά: 
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Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Λόγω της διεθνούς δράσης του ο Όμιλος αντιμετωπίζει και συναλλαγματικό κίνδυνο. Ο 

μεγαλύτερος όγκος των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα εκτός του ευρώ είναι σε 

αμερικανικά δολάρια (Ετήσια Έκθεση, 2016). Οι μεταβολές στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες μπορούν να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες κυρίως γιατί η συναλλαγματική 

ισοτιμία ενός νομίσματος μπορεί να ακολουθήσει διαφορετική πορεία σε σχέση με το 

ευρώ ή και το δολάριο. Η διεθνής επιχειρηματική δράση του Ομίλου δυσχεραίνει την 

θέση του έναντι του συναλλαγματικού κινδύνου με αποτέλεσμα να εκτίθεται σε αυτόν 

τον κίνδυνο με κύριο νόμισμα αναφοράς το δολάριο. Υπεύθυνο για τη διαχείριση αυτού 

του είδους του κινδύνου είναι το τμήμα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του Ομίλου 

με τη σύναψη παράγωγων και μη χρηματοοικονομικών μέσων με χρηματοοικονομικούς 

οργανισμούς. Τέτοιου είδους μέσα αντισταθμίζουν τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Για 

την αντιμετώπιση αυτού του κινδύνου το τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων συνάπτει 

συμβόλαια προαγοράς συναλλάγματος για λογαριασμό και στο όνομα των επιμέρους 

εταιριών του ομίλου όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Επίσης, εφαρμόζεται ανάλυση 

ευαισθησίας για την εκτίμηση μιας πιθανής υποτίμησης ή ανατίμησης κάποιου 

νομίσματος.  

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος  προκύπτει από την αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να 

αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους γεγονός που μπορεί να μειώσει τα μελλοντικά 

έσοδα. Αφορά το ενδεχόμενο τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συναλλάσσονται στο 

όνομα και για λογαριασμό του Ομίλου να αθετήσουν τις υποχρεώσεις που έχουν προς 

κάποιον πιστωτικό οργανισμό. Ο πιστωτικός κίνδυνος έχει να κάνει με τα ταμειακά 

διαθέσιμα, τα ταμειακά ισοδύναμα, τα παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία και τις 

καταθέσεις σε τράπεζες, καθώς και με την έκθεση σε αφερέγγυους πελάτες. Το 

πελατολόγιο του Ομίλου από την άλλη είναι ευρύ και έτσι δεν τίθεται θέμα πιστωτικού 

κινδύνου από τις εμπορικές απαιτήσεις. Ο Όμιλος μετά την εμφάνιση της κρίσης στην 

Ελλάδα άρχισε να εφαρμόζει πολιτικές, ώστε να διασφαλίζει την είσπραξη των 

απαιτήσεών του. Τέτοιες πολιτικές είναι η ασφάλιση των πιστώσεων, η προείσπραξη 

της αξίας των πωλούμενων προϊόντων, η εξασφάλιση απαιτήσεων με ενεχυριάσεις σε 

αποθέματα των πελατών και με τη λήψη εγγυητικών επιστολών. Ακόμη, έχει θέσει όρια 

έκθεσης σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα και συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα 

πιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. Ο Όμιλος εφαρμόζει 
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διαδικασίες με τις οποίες διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις τους προέρχονται από 

φερέγγυους πελάτες και έχει υπό συνεχή έλεγχο την κατάσταση των εισπρακτέων . 

 

Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο κίνδυνος αυτός έχει να κάνει με την ευπάθεια του Ομίλου σε ενδεχόμενες μεταβολές 

του επιτοκίου. Τα στοιχεία του ισολογισμού που κατά κύριο λόγο επηρεάζονται από 

αυτόν τον κίνδυνο είναι τα διαθέσιμα και τα ισοδύναμα διαθέσιμων. Ο Όμιλος επιλέγει 

επενδύσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο για να διατηρεί τη ρευστότητά του, αλλά να έχει 

και μια καλή απόδοση. Αρχικά, γίνεται εκτίμηση του κινδύνου και μελέτη πιθανότητας 

χρήσης επιτοκιακών χρηματοοικονομικών παραγώγων.  

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Ένας άλλος κίνδυνος είναι αυτός της ρευστότητας ο οποίος φάνηκε ιδιαίτερα ισχυρός 

ειδικά την περίοδο των capital controls. Έχει να κάνει με την ανάγκη για επαρκή 

χρηματοδότηση και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και έλεγχος στην διαχείριση των 

χρεών, των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και των πληρωμών 

που πραγματοποιούνται καθημερινά.  Σε γενικές γραμμές ο Όμιλος έχει καλή 

διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων και θετικό κεφάλαιο κίνησης. Οι δανειακές 

υποχρεώσεις του Ομίλου αυξήθηκαν το 2016 (1.824.169€) σε σχέση με το 2015 

(1.669.066 €). 

 

Κίνδυνος τιμής αγοράς 

Στην περίπτωση του Ομίλου και ο κίνδυνος τιμής της αγοράς είναι σημαντικός, καθώς 

στις συμβάσεις μεγάλων έργων υπάρχουν ρήτρες για τις πρώτες ύλες και τα λοιπά 

υλικά. Ωστόσο, ο Όμιλος δεν έχει μεγάλη έκθεση σε αυτόν τον κίνδυνο λόγω μικρής 

αντιπροσώπευσης της αξίας πρώτων υλών και λοιπών υλικών στα περιουσιακά του 

στοιχεία. Επίσης, ο κίνδυνος επιτοκίου αφορά στον βραχυπρόθεσμο κυρίως δανεισμό 

του Ομίλου. Για αυτό και γίνεται συνήθως προσπάθεια αυτοχρηματοδότησης των 

έργων. Και η έκθεση του στο κίνδυνο των εμπορευμάτων γίνεται με χρήση 

προθεσμιακών συμβολαίων μέσω των οποίων αντισταθμίζει τη μεταβολή στην εύλογη 

αξία των εμπορευμάτων, καθώς και συμβολαίων ανταλλαγής μέσω των οποίων 

αντισταθμίζει τον κίνδυνο μεταβολής των ταμειακών ροών. 
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Κίνδυνος εκτέλεσης έργου 

Ένας άλλος κίνδυνος είναι ο κίνδυνος καλής εκτέλεσης έργου. Αφορά στην επιβολή 

ποινικών ρητρών λόγω αθέτησης συμβατικών όρων εξαιτίας καθυστέρησης στην 

προμήθεια κάποιου εξοπλισμού ή καθυστέρησης υπεργολάβων στην εκτέλεση των 

εργασιών. Λόγω της φύσης του Ομίλου υπάρχει κίνδυνος για μηχανικές βλάβες στον 

εξοπλισμό, για απρόβλεπτες κατασκευαστικές συγκυρίες, για καθυστερήσεις λόγω 

καιρικών συνθηκών (ειδικά στην Υποσαχάρια Αφρική) ή για αυξήσεις σε κόστη 

πρώτων υλικών. Εξαιτίας της μεγάλης έκθεσης σε αυτό τον κίνδυνο ο Όμιλος επιλέγει 

αυστηρά τους συνεργάτες και προμηθευτές του και παρακολουθεί στενά τη φύση της 

συνεργασίας μαζί τους.  

 

Ασφαλιστικός κίνδυνος 

Ένας ακόμη κίνδυνος είναι ο ασφαλιστικός ο οποίος αφορά σε αρνητικά γεγονότα, 

όπως ατυχήματα, βλάβες, ζημίες σε εξοπλισμό ή γεγονότα ανωτέρας βίας. Εξαιτίας της 

φύσης του ο Όμιλος και πάλι έχει προχωρήσει σε ασφάλιση 100% των κινδύνων για 

την αξία των έργων του.  

Στο Ενημερωτικό Δελτίο Ομίλου Μυτιληναίος (15/6/2017) αναφέρονται πολλοί ακόμη 

σημαντικοί κίνδυνοι οι οποίοι αναφέρονται παρακάτω συνοπτικά: 

 Κίνδυνοι από το μακροοικονομικό περιβάλλον και τις γεωπολιτικές εξελίξεις 

τόσο σε επίπεδο Ευρωζώνης όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας 

και της αγοράς. 

 Κίνδυνοι σχετικοί με τη διακοπή λειτουργίας εγκαταστάσεων της Εταιρίας. 

 Κίνδυνοι από καθυστερήσεις, ματαιώσεις ή υπερβάσεις κόστους σχετικά με τα 

έργα EPC. 

 Κίνδυνοι αβεβαιότητας και ευθύνης για διατάξεις συμβάσεων ή νόμων. 

 Κίνδυνοι από μεταβολές της τιμής της αλουμίνας, του αλουμινίου και του 

φυσικού αερίου. 

 Κίνδυνοι από μεταβολές ισοτιμίας νομισμάτων. 

 Κίνδυνοι αντισυμβαλλομένων. 

 Κίνδυνοι σχετικά με παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 
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 Κίνδυνοι σχετικοί με περιβαλλοντικά ζητήματα. 

 Κίνδυνοι ρευστότητας. 

 Κίνδυνοι για αρνητική έκβαση δικαστικών διενέξεων. 

 Κίνδυνοι χρηματοοικονομικής μόχλευσης κ.ά.. 

 Κίνδυνοι που αφορούν κινητές αξίες (π.χ. επιτοκίων, διακυμάνσεων της τιμής 

στο χρηματιστήριο, κοινωνικής αστάθειας σε χώρες όπου δραστηριοποιείται, 

αύξησης ανταγωνισμού, μη ασφαλιστικής κάλυψης). 

Ο Όμιλος διαθέτει ένα πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων το οποίο στοχεύει στον 

περιορισμό ενδεχόμενης αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματά 

του που είναι δυνατό να προκύψει από αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών 

αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων. Η 

διοίκηση καθορίζει τις βασικές πολιτικές διαχείρισης του κινδύνου τις οποίες εφαρμόζει 

το Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων του Ομίλου.  

4.3. Αριθμοδείκτες 

Στο σημείο αυτό κρίθηκε σκόπιμος ο υπολογισμός ορισμένων βασικών αριθμοδεικτών 

για να γίνει κατανοητή η χρηματοοικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο 

Όμιλος την τελευταία 5ετία. 

Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ή γενικής ρευστότητας: Ο δείκτης αυτός δείχνει την 

ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της 

με τα κυκλοφορούντα περιουσιακά της στοιχεία και δίνεται από τον τύπο: 

Δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας = 
                      

                          
 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό = αποθέματα + απαιτήσεις + χρεόγραφα+ διαθέσιμα + 

μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις = Σύνολο βραχυπρόθεσμου παθητικού + μεταβατικοί 

λογαριασμοί παθητικού 

Όσο πιο μεγάλος ο αριθμοδείκτης θεωρείται ότι τόσο μεγαλύτερη είναι η ρευστότητα 

της επιχείρησης.  

Πίνακας 1, Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας 

Δείκτης 

κυκλοφοριακής 

ρευστότητας 

2012 2013 2014 2015 2016 

0,75 1,28 1,38 1,09 1,21 
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(Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί) 

Ο Όμιλος παρουσιάζει σταθερή εικόνα όσον αφορά στη ρευστότητά του με μια μικρή 

πτώση του δείκτη το 2015, η οποία επιβεβαιώνεται από τις αρνητικές λειτουργικές και 

επενδυτικές ροές το ίδιο έτος.  

Αριθμοδείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE): Πρόκειται για δείκτη ο οποίος 

μετράει την αποτελεσματικότητα με την οποία η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα κεφάλαια 

των μετόχων και ορίζεται ως: 

ROE = 
                       

             
 

Πίνακας 2, Δείκτης ROE  

Δείκτης ROE 2012 2013 2014 2015 2016 

6,37% 7,30% 11,72% 8,46% 6,44% 

(Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί) 

Παρατηρούμε ότι η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων δεν είναι και τόσο μεγάλη στο 

σύνολο του Ομίλου. 

Αριθμοδείκτης κέρδη ανά μετοχή (EPS): Αφορά στο ύψος των καθαρών κερδών τα 

οποία αντιστοιχούν σε κάθε μετοχή της επιχείρησης και επηρεάζονται από το μέγεθος 

των κερδών και τον αριθμό των μετοχών της. Ορίζεται ως εξής: 

                                         

                                                     
 

Πίνακας 3, Δείκτης Κέρδη ανά Μετοχή 

Δείκτης Κέρδη 

ανά μετοχή 

2012 2013 2014 2015 2016 

0,20 0,20 0,56 0,41 0,29 

(Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί) 

Ο δείκτης αυξάνεται το χρονικό διάστημα 2013-2015 και μειώνεται, αλλά όχι κάτω από 

τα επίπεδα του 2011, το 2016.  

Αριθμοδείκτης Ξένα προς Ίδια Κεφάλαια: Ο δείκτης αυτός είναι σημαντικός, καθώς 

αφορά στην φερεγγυότητα και σταθερότητα της επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερη η 

αναλογία τόσο υψηλότερη η πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. Ορίζεται από 

τον τύπο: 



 

23 
 

Αριθμοδείκτης ΞΚ/ΙΚ = 
                                             

                      
 

Πίνακας 4, Δείκτης ΞΚ/ΙΚ 

Δείκτης ΞΚ/ΙΚ 2012 2013 2014 2015 2016 

1,79899681 1,4271642 1,30855 1,356593 1,420415 

(Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί) 

Λαμβάνοντας υπόψη τους κλάδους δραστηριοποίησης του Ομίλου μπορούμε να πούμε 

ότι ο συγκεκριμένος δείκτης κινείται σε ικανοποιητικά και κυρίως σταθερά επίπεδα.  

Αριθμοδείκτης μακροπρόθεσμου δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια: 

Πίνακας 5, Δείκτης ΜΞΚ/ΙΚ 

Δείκτης 

ΜΞΚ/ΙΚ 

2012 2013 2014 2015 2016 

0,32018935 0,7210664 0,6907576 0,567657 0,6144676 

(Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί) 

Το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δείκτης είναι μονίμως κάτω από τη μονάδα δείχνει ότι 

η επιχείρηση βασίζεται κατά κύριο λόγο στις δικές της δυνάμεις για μακροπρόθεσμες 

επενδύσεις.  

Αριθμοδείκτης παγιοποίησης περιουσίας  

Ορίζεται ως εξής: 
            

                  
 

Πίνακας 6, Δείκτης Παγιοποίησης Περιουσίας 

Δείκτης 

Παγιοποίησης 

Περιουσίας 

2012 2013 2014 2015 2016 

0,6062045 0,6281458 0,6315441 0,633989 0,5956058 

(Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί) 

Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου δείκτη δείχνουν ότι ο Όμιλος είναι εντάσεως 

παγίων. 

Αριθμοδείκτης κάλυψης παγίων με διαρκή κεφάλαια 

Ορίζεται ως εξής: 
                                      

            
 

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει τον βαθμό χρηματοδότησης των παγίων της 

επιχείρησης από διαρκή ή αλλιώς μακροπρόθεσμα κεφάλαια. 
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Πίνακας 7,  Δείκτης Κάλυψης Παγίων με Διαρκή Κεφάλαια 

Δείκτης 

Κάλυψης 

Παγίων με 

Διαρκή 

Κεφάλαια 

2012 2013 2014 2015 2016 

0,77806253 1,1288547 1,1596801 1,049264 1,1199027 

(Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί) 

Καθώς ο δείκτης είναι μεγαλύτερος από την μονάδα θεωρείται ότι η οικονομική 

διάρθρωση της επιχείρησης είναι καλή χωρίς να συνεπάγεται αυτό κάτι από μόνο του. 

Αριθμοδείκτης μεικτού περιθωρίου κέρδους: Δείχνει το ποσοστό μεικτού κέρδους 

που έχει μια επιχείρηση από την πώληση των προϊόντων της και προσδιορίζει το βαθμό 

με τον οποίο καλύπτονται τα έξοδα και το περιθώριο καθαρού κέρδους. Ορίζεται ως 

εξής: 

                   

                       
 

Πίνακας 8, Δείκτης Μεικτού Περιθωρίου Κέρδους 

Δείκτης 

μεικτού 

περιθωρίου 

κέρδους 

2012 2013 2014 2015 2016 

9,59% 14,35% 19,60% 16,22% 15,96% 

(Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί) 

Αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους  

Ορίζεται ως εξής: 

                   

                       
 

Πίνακας 9, Δείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 

Δείκτης 

καθαρού 

περιθωρίου 

κέρδους 

2012 2013 2014 2015 2016 

3,53% 4,76% 9,14% 5,46% 4,90% 

(Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί) 
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Με τη γνώση αυτού του ποσοστού η επιχείρηση είναι σε θέση να καθορίσει και να 

επανεξετάσει το ύψος των τιμών και να προβλέψει τα μελλοντικά της κέρδη. 
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Κεφάλαιο 5 Αποτίμηση της αξίας μιας επιχείρησης 

5.1. Μέθοδοι αποτίμησης της αξίας 

Η αξία της επιχείρησης είναι το σύνολο της αξίας της με βάση τις προσδοκίες για 

κέρδη, ταμειακές ροές κ.ο.κ. και συνδέεται με τη λειτουργία της επιχείρησης για 

μελλοντικές αποδόσεις (Λαζαρίδης Γ. Θεμιστοκλής, 2005).  

Η αξία της επιχείρησης μπορεί να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες όπως ο 

πληθωρισμός, η ρευστότητα της αγοράς και της μετοχής της επιχείρησης και τα 

επιτόκια. Ο πληθωρισμός και τα επιτόκια έχουν μεγάλη συσχέτιση μεταξύ τους και 

επιδρούν διαφορετικά στην αξία της επιχείρησης.  

Η αξία μιας επιχείρησης υπολογίζεται αν απαντηθούν τα εξής ερωτήματα (Γιάννης 

Εμπέογλου, 2014): 

 Πόσα θα εισπραχθούν; 

 Πότε θα εισπραχθούν; 

 Πόσο ρεαλιστικές είναι οι προβλέψεις; 

 Τι κίνδυνος ενέχεται; 

Βασικοί εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αξία της επιχείρησης είναι οι εξής: 

 Ο πληθωρισμός 

 Η ρευστότητα της αγοράς και της μετοχής 

 Τα επιτόκια 

Οι τρεις παραπάνω παράγοντες σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους και σχηματίζουν 

προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών. Η αποτίμηση είναι καθημερινή και οι 

παράγοντες αυτοί έχουν άμεση επίδραση. Καθώς ο πληθωρισμός ή τα επιτόκια 

αυξάνονται, η πορεία της αξίας μειώνεται. Από την άλλη, όταν η ρευστότητα 

αυξάνεται, αυξάνεται και η πορεία της αξίας (Fisher & Stanley, 1981).  

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι προσδιορισμού της αξίας μιας επιχείρησης (Λαζαρίδης Ι., 

Παπαδόπουλος Δ, 2005): 

1. Ονομαστική αξία (nominal value): Αφορά στο μετοχικό κεφάλαιο της 

επιχείρησης. 

2. Λογιστική αξία (book value): Αφορά στο σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της 

επιχείρησης. 
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3. Εσωτερική ή πραγματική αξία (fair value) : Πρόκειται για την τρέχουσα αξία 

όλων των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης μείον τις υποχρεώσεις και 

όλο διαιρεμένο με τον αριθμό των μετοχών της. 

4. Αξία ρευστοποίησης (liquidation value) : Η καθαρή αξία των περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης τη στιγμή της πώλησής τους. 

5. Αξία ως ενεργού οικονομικού οργανισμού (going concern value) : Προϋπόθεση 

αποτελεί η διαρκής δραστηριότητα της επιχείρησης. 

6. Χρηματιστηριακή αξία (market value) : Αφορά εταιρίες εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο. 

Ο,τιδήποτε μειώνει τον κίνδυνο ή αυξάνει την αναμενόμενη απόδοση, αυξάνει την 

αξία. Για αυτό, μέσα στις ταμειακές ροές και την αναμενόμενη απόδοση πρέπει να 

συνυπολογιστούν στοιχεία όπως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης, το όνομά 

της, οι σχέσεις της με τους εργαζομένους και άλλοι παράγοντες (Δημητράς Α., 

Βρέντζου Ε., 2015).  

Οι λόγοι για τους οποίους γίνεται η αποτίμηση είναι οι εξής (Mayer, 1986):  

 Για ολοκλήρωση συγχωνεύσεων – εξαγορών 

 Για προσέλκυση κεφαλαίου 

 Για να γίνει πιο εύκολος ο επιχειρηματικός σχεδιασμός 

 Για να προσδιοριστούν οι αμοιβές του Δ.Σ. και των ανώτατων στελεχών που 

συνδέονται με την αύξηση της αξίας της επιχείρησης  

Σύμφωνα με τον Damodaran 
4
υπάρχουν 11 μύθοι σχετικοί με την αποτίμηση: 

 Η αποτίμηση είναι μια επιστήμη που δίνει ακριβή αποτελέσματα και 

απαντήσεις. 

 Η αποτίμηση είναι περίπλοκη και υπάρχουν πολλά διαθέσιμα μοντέλα και 

μέθοδοι.  

 Δεν μπορούν να αποτιμηθούν επιχειρήσεις που λειτουργούν μόνο λίγα χρόνια 

και παρουσιάζουν ζημίες. 

 Τα κρατικά αξιόγραφα δεν εμπεριέχουν κινδύνους. Τα beta υπολογίζονται με 

βάση παλινδρόμηση και το ασφάλιστρο κινδύνου υπολογίζεται σχετικά 

ακριβώς. 

 Το επιτόκιο δανεισμού είναι και το κόστος δανεισμού. 

                                                           
4
 Damodaran A., “Corporate Finance: Theory and Practice”, 1996 
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 Η χρήση λογιστικών δεικτών και μεγεθών για τον υπολογισμό της αξίας του 

μετοχικού κεφαλαίου ή του κόστους των δανείων θεωρείται συντηρητική. 

 Οι λογιστές ξέρουν να υπολογίζουν τα κέρδη. 

 Οι καταστάσεις ταμειακών ροών εμφανίζουν όλες τις πληροφορίες για τον 

υπολογισμό των κεφαλαιουχικών δαπανών. 

 Οι προσδοκώμενοι ρυθμοί ανάπτυξης στην αποτίμηση θεωρούνται εξωγενείς 

μεταβλητές. 

 Μια καλά τεκμηριωμένη αποτίμηση της αξίας μιας εταιρίας ισχύει επ’ αόριστο. 

 Σημασία έχει το αποτέλεσμα και όχι η διαδικασία αποτίμησης. 

 Το τελικό στάδιο της αποτίμησης είναι η προεξόφληση των ταμειακών ροών. 

Αποτίμηση είναι η διαδικασία μετατροπής των προβλέψεων σε μια εκτίμηση για την 

αξία της επιχείρησης (Palepu et al, 2004). Η αποτίμηση έχει ως στόχο την εκτίμηση της 

σημερινής αξίας μιας επιχείρησης. Ορίζεται ως μια διαδικασία μετατροπής των 

προβλέψεων σε μια προσπάθεια προσδιορισμού της αξίας της επιχείρησης ή ενός 

συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου
5
.  

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η αποτίμηση 

γίνεται με βάση κάποιες παραμέτρους τις οποίες θέτει ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος. 

Υπάρχουν τρία πιθανά αποτελέσματα: 

 Η τιμή να είναι δίκαιη (fair value) : η αγοραία αξία είναι ίση με την 

υπολογιζόμενη. 

 Η τιμή να είναι υποτιμημένη (undervalued) : η αγοραία αξία είναι χαμηλότερη 

της υπολογιζόμενης. 

 Η τιμή να είναι υπερτιμημένη (overvalued): η αγοραία αξία είναι υψηλότερη της 

υπολογιζόμενης. 

Ασφαλώς στόχος μιας τέτοιας διαδικασίας είναι η απόκτηση μιας εικόνας για την 

επιχείρηση και πιο συγκεκριμένα για τη βιωσιμότητά της, την μελλοντική της 

κερδοφορία και την εύρεση ευκαιριών. Χρησιμεύει ιδιαίτερα σε περιπτώσεις 

συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς λαμβάνει υπόψη πληροφορίες σχετικές με τέτοιου 

είδους διαδικασίες. Κάθε προσπάθεια αποτίμησης ενέχει κινδύνους και υπόκειται σε 

λάθη.  

                                                           
5
 Krishna Palepul Paul Healy and Victor Bernard, 2004, Business analysis and valueation – using 

financial statements, 3
rd

 edition 
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Τα πέντε βασικά βήματα της αποτίμησης είναι
6
: 

1. Κατανόηση της υπό εξέταση οικονομικής μονάδας 

2. Πρόβλεψη της επίδοσης της εταιρίας 

3. Επιλογή του κατάλληλου μοντέλου αποτίμησης 

4. Μετατροπή της πρόβλεψης σε αποτίμηση 

5. Υλοποίηση της κατάλληλης επενδυτικής πρότασης 

Οι μέθοδοι αποτίμησης μπορεί να βασίζονται στον ισολογισμό, στα αποτελέσματα 

χρήσης, στην υπεραξία ή στις προεξοφλημένες ταμειακές ροές. Οι μέθοδοι που 

βασίζονται στον ισολογισμό έχουν ως αρχή ότι η αξία της εταιρίας έγκειται σε αυτόν. 

Είναι επομένως στατικές και δε λαμβάνουν υπόψη τους τη μελλοντική εξέλιξη της 

επιχείρησης ούτε τη διαχρονική αξία του χρήματος. Επίσης, δε λαμβάνουν υπόψη 

παράγοντες, όπως η τρέχουσα κατάσταση της επιχείρησης, η αποδοτικότητα των 

ανθρωπίνων πόρων κλπ. Τέτοιες μέθοδοι είναι η λογιστική αξία, η προσαρμοσμένη 

λογιστική αξία, η ρευστοποιήσιμη αξία και η πραγματική αξία. 

Ερωτήματα που τίθενται σε αυτές τις μεθόδους είναι (Αποστόλου Α., 2015): 

 Τα οικόπεδα/ κτήρια είναι μισθωμένα ή υπάρχει η κυριότητά τους; 

 Η επιχείρηση έχει αντικαταστήσει τον μηχανολογικό εξοπλισμό; Πόσο παλιός 

είναι; 

 Τι περιλαμβάνουν τα λοιπά πάγια και πώς έχουν αποτιμηθεί; 

 Οι ημέρες παραμονής των αποθεμάτων πού κατατάσσονται σε σχέση με το μέσο 

όρο του κλάδου; ( το ίδιο και για τις ημέρες είσπραξης των απαιτήσεων) 

 Τι περιλαμβάνεται μέσα στο λογαριασμό των πιστωτών; 

Οι μέθοδοι με βάση τα αποτελέσματα χρήσης, όπως υποδηλώνει και το όνομά τους, 

βασίζονται στα αποτελέσματα της επιχείρησης. Η αξία της επιχείρησης προσδιορίζεται 

με βάση το μέγεθος των κερδών, των μερισμάτων, των πωλήσεων ή άλλων 

αριθμοδεικτών. Υπάρχουν δύο τρόποι προσέγγισης: με την αποδοτικότητα του 

κεφαλαίου και με τον αριθμοδείκτη τιμή προς κέρδη. Παραδείγματα τέτοιων μεθόδων 

είναι η αποτίμηση των κερδών, η αποτίμηση των μερισμάτων, οι πολλαπλασιαστές των 

πωλήσεων, άλλοι πολλαπλασιαστές και η χρήση πολλαπλασιαστών σε εταιρίες 

διαδικτύου. 

                                                           
6
 Titman Sheridan, Keown J. Arthur, Martin D. John, “Χρηματοοικονομική διαχείριση. Αρχές και 

εφαρμογές», Εκδόσεις Παπαζήση, 2015 
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Οι μέθοδοι που βασίζονται στην υπεραξία είναι η κλασική μέθοδος της υπεραξίας, η 

απλοποιημένη μέθοδος του εισοδήματος υπεραξίας, η μέθοδος της ένωσης Ευρωπαίων 

Εμπειρογνωμόνων Λογιστών (UEC method), η έμμεση μέθοδος, η άμεση μέθοδος, η 

μέθοδος των αγοραζόμενων ετήσιων κερδών και η μέθοδος του κινδύνου και του άνευ 

κινδύνου. 

Τέλος, υπάρχουν οι μέθοδοι των προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Η αξία κάθε 

επιχείρησης είναι η παρούσα αξία της αποτίμησης των ελεύθερων ταμειακών ροών της 

στο διηνεκές. 

Ένας άλλος τρόπος κατηγοριοποίησης των μοντέλων αποτίμησης ο οποίος υπάρχει στη 

βιβλιογραφία είναι να τα χωρίσουμε στα απόλυτα μοντέλα αποτίμησης σύμφωνα με τα 

οποία η τιμή είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων – μελλοντικών ταμειακών ροών 

(μοντέλα προεξόφλησης ταμειακών ροών) και στα σχετικά μοντέλα αποτίμησης 

(relative valuation models) σύμφωνα με τα οποία η αξία προσδιορίζεται σε σχέση με 

κάποιους δείκτες. Τα απόλυτα μοντέλα προσπαθούν να εντοπίσουν την εσωτερική αξία 

με τη χρήση θεμελιωδών μεγεθών και στοιχείων της επιχείρησης ώστε στο τέλος να 

προκύψει η παρούσα αξία όλων των αναμενόμενων ροών. Η εσωτερική αξία (intrinsic 

value) αποτελεί το χαρακτηριστικό είδος αξίας το οποίο κατά κόρον συναντάται, ενώ 

συχνά απαντώνται η εύλογη αξία, η ρευστοποιήσιμη αξία και η αξία βάσει συνέχισης 

των δραστηριοτήτων. 

Οι βασικές μέθοδοι αποτίμησης που χρησιμοποιούνται στην βιβλιογραφία είναι οι εξής: 

 Η μέθοδος προεξόφλησης των μελλοντικών ταμειακών ροών (Discounted Cash 

Flows) . 

 Η μέθοδος της λογιστικής καθαρής/ πραγματικής θέσης (Book Value).  

 Η συγκριτική αποτίμηση βάσει πολλαπλασίων δεικτών (multiples) της αγοράς 

εισηγμένων συγκρίσιμων εταιριών. 

 Η μέθοδος των παρόμοιων συναλλαγών (Comparative Transactions) – χρήση 

συνήθως μετά από συγχωνεύσεις / εξαγορές τμημάτων. 

Στα σχετικά μοντέλα αποτίμησης χρησιμοποιούνται δείκτες όπως: 

 Πολλαπλασιαστές κερδών (price/earning ανά μετοχή, price/EBIT, Price/ 

EBITDA, Price/ Cash Flow) 

 Πολλαπλασιαστές λογιστικής αξίας (Price/book value, price/replacement cost) 

 Πολλαπλασιαστές εσόδων (price/sales per share) 
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Υπάρχουν δύο απόλυτα μοντέλα αποτίμησης: το μοντέλο προεξόφλησης μερισμάτων 

και το μοντέλο προεξόφλησης αδέσμευτων ταμειακών ροών. Κοινό χαρακτηριστικό 

των απόλυτων μεθόδων αποτίμησης είναι η πρόβλεψη των σχετικών ροών και ο 

υπολογισμός της παρούσας αξίας τους. Η αξία μετά το πέρας της περιόδου πρόβλεψης 

υπολογίζεται ως υπολειμματική αξία. Ο υπολογισμός της είναι δύσκολος και ενέχει 

κίνδυνο και αβεβαιότητα καθώς αφορά υπολογισμό τιμής σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν πολλά και διάφορα μοντέλα αποτίμησης με τη 

χρήση διαφορετικών αξιών. Πιο συγκεκριμένα, οι μέθοδοι των απόλυτων μοντέλων 

είναι οι εξής: 

 Η μέθοδος της προεξόφλησης των μερισμάτων (dividend discount model) 

 Η μέθοδος της προεξόφλησης των ταμειακών ροών (discount cash flow model) 

 Η μέθοδος των υπερκερδών (residual income valuation model) 

 Η μέθοδος της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού (asset-based model)  

Από την άλλη, τα σχετικά μοντέλα αποτίμησης συγκρίνουν βασικά στοιχεία και δείκτες 

μεταξύ επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου. Δηλαδή δίνουν έμφαση στον τρόπο με τον 

οποίο κινείται η αγορά και όχι στην εσωτερική αξία της επιχείρησης. Διάφοροι 

ακαδημαϊκοί και αρθρογράφοι παρουσιάζουν διαφορετικές μεθόδους σχετικών 

μοντέλων. 

Τα πιο δημοφιλή μοντέλα αποτίμησης στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιούν τις εξής 

μεθόδους : 

 Με βάση τις προεξοφλημένες ταμειακές ροές 

 Με βάση τα λογιστικά δεδομένα 

 Με βάση τα στοιχεία της αγοράς (π.χ. μέθοδος των πολλαπλασιαστών) 

Η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών δίνει την καθαρά παρούσα αξία των 

αναμενόμενων ταμειακών ροών, των καθαρών κερδών για να επέλθει η ανάπτυξη. Το 

μοντέλο αυτό βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις προσδοκίες της επιχείρησης να 

αναπτυχθεί και όχι τόσο στην εξέλιξη του κλάδου ή στην παγκόσμια αγορά. Επίσης 

είναι ένα μοντέλο το οποίο λαμβάνει υπόψη και το δανεισμό και την καθαρή θέση.  

Ο ρυθμός ανάπτυξης (g) και το υπόδειγμα του Williams (1938) που αποτέλεσε τη βάση 

για την μεθοδολογία της προεξόφλησης των ταμειακών ροών, είναι τα δύο  στοιχεία 

στα οποία βασίστηκε το μοντέλο Gordon Growth (1959) το οποίο χρησιμοποιείται 

ακόμη και σήμερα με διαφορετικές παραλλαγές. Το 1962 οι Graham, Dodd & Cottle 
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υπολόγισαν την αξία μετοχών που έχουν χαμηλή μερισματική απόδοση στο διηνεκές. 

Το 1965 ο Fama ασχολήθηκε με τη θεωρία του περί τυχαίου περιπάτου (random walk) 

στις αποδόσεις των μετοχών και αργότερα με την αποτελεσματικότητα της αγοράς 

(Efficient Market Hypothesis – EMH). Όσο περνούσε ο καιρός η τεχνολογία εξελίχθηκε 

και τα κριτήρια της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης εντάθηκαν, απέκτησαν δομή 

και συνοχή σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Στις αρχές του 1990 εμφανίστηκε η ιδέα των ελεύθερων ταμειακών ροών. Οι Copel et 

al (1990, 1994), Rappaport (1986), Stewart (1991) και Hackel & Livnant (1992) 

ασχολούνται με τις ελεύθερες ταμειακές ροές ως εργαλείο αποτίμησης της εταιρικής 

αξίας. Ο Fernandez (2007) συγκρίνει 10 διαφορετικά υποδείγματα αποτίμησης 

εταιρικής αξίας και καταλήγει ότι όλα υπολογίζουν παρόμοιες αξίες και ότι η διαφορά 

τους έγκειται στον διαφορετικό υπολογισμό της φορολογίας γεγονός που αλλάζει τα 

αποτελέσματα. Οι Liu et al (2002) εφαρμόζουν τους πολλαπλασιαστές και βρίσκουν ότι 

είναι δυνατός ο ορθός υπολογισμός της μετοχικής αξίας.  

Η ευαισθησία των υποδειγμάτων αποτίμησης βάσει ταμειακών ροών έχει απασχολήσει 

την πρόσφατη βιβλιογραφία
7
. Ο Steiger (2008) εφαρμόζει το υπόδειγμα αποτίμησης 

βάσει ταμειακών ροών και βρίσκει ότι μπορεί να δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα στην 

πραγματική αξία των επιχειρήσεων. Όμως, καταλήγει ότι και η πιο ανεπαίσθητη 

απόκλιση από τις υποθέσεις του συστήματος μπορεί να αλλάξει την υπολογιζόμενη 

αξία.  

Οι μέθοδοι των ταμειακών ροών στηρίζονται σε υποθέσεις όπως οι παρακάτω
8
: 

 Επιχείρηση δεν είναι μόνο τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού, αλλά όλοι οι 

παραγωγικοί συντελεστές. Η λογιστική αξία των παγίων δεν μπορεί να 

συμπεριλάβει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις ευκαιρίες, τη δυναμικότητα, 

την επιχειρηματικότητα και την οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης. 

 Η επιχείρηση αξίζει όσο αξίζουν οι προεξοφλημένες καθαρές ταμειακές ροές. 

                                                           
7 Νεοχωρλής Χρυσοβαλάντης , 2015 

8
 Δ. Κακουρας, 2014, 

http://www.accountancygreece.gr/%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BC%CE%BC%CE%B5%CF%83%CE%B7-

%CE%BC%CE%B5%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83-

%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF

%83/ 
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 Οι καταστάσεις των ταμειακών ροών δίνουν περισσότερες και καλύτερες 

ποιοτικά πληροφορίες από τις άλλες. Ειδικά για τον μέτοχο η κατάσταση 

ταμειακών ροών αποκαλύπτει πολλές χρήσιμες πληροφορίες.  

 Υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού ενός ή περισσότερων συντελεστών 

προεξόφλησης. 

 Είναι δυνατή η πρόβλεψη των ταμειακών ροών με την προβολή και εκτίμηση 

των λογιστικών και οικονομικών γεγονότων στο μέλλον με βάση συγκεκριμένες 

και καλά ορισμένες υποθέσεις (Λαζαρίδης Θ., 2005).  

 Η χρονική συγκυρία (εποχικότητα, κύκλος ζωής, κλαδική κατάσταση). 

 Η στρατηγική της επιχείρησης και το στάδιο ανάπτυξής της. 

 Η αξιοπιστία των αναλυτικών λογιστικών στοιχείων και των υποθέσεων που 

έκανε η οικονομική διεύθυνση της επιχείρησης. 

 Ο σκοπός της αποτίμησης. 

Αν η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρίας είναι σχετικά σταθερή, το μοντέλο FCFE 

είναι πιο άμεσο και απλό στη χρήση από το μοντέλο FCFF. Στην περίπτωση μιας 

μοχλευμένης εταιρίας με αρνητικές FCFE η χρήση του μοντέλου FCFF μπορεί να είναι 

πιο εύκολη (CFA Institute, 2007).  

Σε μεγάλο βαθμό ο ρυθμός ανάπτυξης των FCFF & FCFE εξαρτώνται από την 

μελλοντική κερδοφορία της εταιρίας. Η αύξηση των πωλήσεων και των περιθωρίων 

κέρδους εξαρτώνται από την φάση ανάπτυξης της εταιρίας και την κερδοφορία του 

κλάδου. Ο ρυθμός ανάπτυξης και η διάρκεια της ανάπτυξης είναι δύσκολο να 

προβλεφθούν. Η αποτίμηση περιλαμβάνει προβλέψεις των μελλοντικών ταμειακών 

ροών της εταιρίας και του κόστους προεξόφλησης των κεφαλαίων που είναι σε χρήση 

για να βρεθεί η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών της. Πολλοί αναλυτές 

για να εξετάσουν το βαθμό ευαισθησίας σε αλλαγές σε μια από τις μεταβλητές που 

επηρεάζουν την αποτίμηση, προχωρούν σε ανάλυση ευαισθησίας. 

 

5.2. Επιλογή της κατάλληλης μεθόδου 

Με τη μελέτη αποτίμησης προσδιορίζεται η αξία μιας επιχείρησης μέσω κάποιας 

επιστημονικής μεθόδου. Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της αποτιμώμενης επιχείρησης 

επιλέγεται η πιο κατάλληλη μέθοδος, ενώ ρόλο στην επιλογή της μεθόδου παίζει και ο 

κλάδος και οι προοπτικές του. Αν χρησιμοποιηθούν διαφορετικές μέθοδοι το πιο πιθανό 

είναι να μας δοθούν και διαφορετικά αποτελέσματα (Ρεγκούζας, 2011).   
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Κύριες μέθοδοι αποτίμησης μιας επιχείρησης από όσες αναφέρθηκαν και 

προηγουμένως προκύπτει από τη μελέτη της βιβλιογραφίας ότι είναι η μέθοδος των 

προεξοφλημένων ταμειακών ροών (discounted cash flows – DCF), η μέθοδος της 

καθαρής περιουσιακής θέσης και η μέθοδος της υπερπροσόδου των τελευταίων 5 ετών. 

Δευτερεύουσας σημασίας μέθοδοι είναι η μέθοδος της προστιθέμενης οικονομικής 

αξίας (Economic Value Added – EVA) και η συγκριτική ανάλυση.  

Πολλοί επιστήμονες ασχολήθηκαν με το θέμα της αποτίμησης από το 1930 και έπειτα. 

Ο I.Fisher (1930) ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε την έννοια της παρούσας αξίας και 

του κόστους ευκαιρίας. Από τότε έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες μέθοδοι. Η μέθοδος 

των προεξοφλημένων ταμειακών ροών χρησιμοποιήθηκε από τον Williams J.B. (1938),  

ο οποίος κάνει αναφορά στην εσωτερική αξία της επιχείρησης και τη σχέση που τη 

συνδέει με την αγοραία τιμή. Η μέθοδος αυτή έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία γιατί 

πρόκειται για μια ποσοτική μέθοδο που ενσωματώνει την οικονομική λογική και 

επιτυγχάνει ικανοποιητικά επίπεδα ακρίβειας, λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως η 

διαχρονική αξία του χρήματος και ο κίνδυνος και δεν επηρεάζεται από λογιστικές 

πρακτικές.  

Η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη 

στη βιβλιογραφία, η πιο αποδεκτή επιστημονική μέθοδος αποτίμησης επιχειρήσεων
9
. 

Συσχετίζει υπάρχοντα οικονομικά στοιχεία με την αξία της επιχείρησης, έχει μεγάλη 

εφαρμογή σε πληθώρα μελετών επομένως θεωρείται αξιόπιστη και ορθή. Συσχετίζει 

την αξία της επιχείρησης με τις πωλήσεις, το περιθώριο λογιστικού κέρδους, τη 

μελλοντική ανάπτυξη, τις ανάγκες για επενδύσεις που θα προκύψουν στο άμεσο 

μέλλον, την απόδοση που θα θέλει να έχει ο επενδυτής σε σχέση με το ρίσκο που 

αναλαμβάνει
10

.  

Η μέθοδος αυτή λαμβάνει υπόψη ότι η αξία δε σχετίζονται τόσο με τα κέρδη όσο με τις 

ελεύθερες ταμειακές ροές, δηλαδή τις καθαρές εισροές στην επιχείρηση και 

συγκεκριμένα στους μετόχους και επενδυτές. Τα κέρδη και οι ελεύθερες ταμειακές ροές 

δεν είναι έννοιες ταυτόσημες, καθώς μια επιχείρηση μπορεί να εμφανίζει κέρδη, αλλά 

να τα επενδύει σε διάφορα σημεία του παθητικού της.  

Η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών χρησιμοποιείται από επαγγελματίες 

αναλυτές και επενδυτές και σε τράπεζες για τον προσδιορισμό της αξίας μιας 

                                                           
9 http://www.e-boss.gr/eboss/articles/article.jsp?context=103&articleid=26927 

10 http://dealsanddeals.eu/deals-blog/?p=86 

http://www.e-boss.gr/eboss/articles/article.jsp?context=103&articleid=26927
http://dealsanddeals.eu/deals-blog/?p=86
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επιχείρησης είτε πρόκειται για τις μετοχές της είτε ακόμη και για την εξαγορά της. 

Χρησιμοποιείται επίσης και από project managers προκειμένου να κριθεί αν ένα έργο 

αποτελεί καλή επένδυση (π.χ. για την περίπτωση εισόδου ενός νέου προϊόντος στην 

αγορά ή την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου)
11

.  

Ουσιαστικά η μέθοδος αυτή μεταφράζει τις μελλοντικές ταμειακές ροές που αναμένει 

κανείς να λάβει από μια επένδυση που κάνει σήμερα σε σημερινές τιμές, με βάση ένα 

προεξοφλητικό επιτόκιο το οποίο αντανακλά τον ανειλημμένο κίνδυνο. Με αυτή 

γίνονται κατανοητές η ανάπτυξη της επιχείρησης, η κεφαλαιακή απόδοση, η 

κεφαλαιακή δομή, το κόστος του μετοχικού κεφαλαίου και του χρέους και ο 

προσδοκώμενος χρόνος ζωής. Ακόμη, η συγκεκριμένη μέθοδος δεν είναι επιρρεπής σε 

χειραγώγηση μέσω ανειλικρινών λογιστικών μεθόδων. Η μέθοδος αυτή με απλά λόγια 

υπολογίζει τα χρήματα που θα λάβει κανείς από μια επένδυση με την πάροδο του 

χρόνου και την αξία του χρήματος μέσα στον χρόνο.  

Συνολικά, λοιπόν, το μοντέλο προεξόφλησης των μελλοντικών ταμειακών ροών έχει τα 

εξής πλεονεκτήματα: 

 Είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος. 

 Βασίζεται περισσότερο σε προσδοκίες και λιγότερο σε ιστορικά στοιχεία. 

 Λαμβάνει υπόψη τις εσωτερικές προσδοκίες και εκτιμήσεις της επιχείρησης και 

όχι εξωτερικούς παράγοντες. 

 Δίνει βάση στη δημιουργία ταμειακών ροών και δεν επηρεάζεται μόνο από 

λογιστικά δεδομένα. 

 Ενσωματώνει στους υπολογισμούς της και ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

 Λαμβάνει υπόψη τις διαφορές κλάδων και επιχειρήσεων. 

 Καταγράφει τη δυναμική της επιχείρησης. 

 Καταγράφει τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών για την πορεία της 

επιχείρησης. 

 Με παράλληλη χρήση αριθμοδεικτών δίνει αρκετά αξιόπιστα αποτελέσματα. 

Ωστόσο, έχει και μειονεκτήματα: 

 Βασίζεται σε υποθέσεις και όχι στοιχεία. 

 Χρειάζεται να λαμβάνει υπόψη και εξωτερικούς παράγοντες που ενδέχεται να 

επηρεάσουν την επιχείρηση και όχι μόνο εσωτερικούς. 

                                                           
11

 https://www.lynalden.com/discounted-cash-flow-analysis/ 

https://www.lynalden.com/discounted-cash-flow-analysis/
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 Είναι ευαίσθητη σε μικρές αλλαγές πολλών μεταβλητών. 

 Ο χρόνος διεκπεραίωσης μπορεί να θεωρηθεί μεγάλος. 

 Απαιτείται γνώση χρηματοοικονομικών εργαλείων. 

 Οι πηγές πληροφόρησης χρειάζεται να είναι πολλές και διαφορετικές. 

 Απαιτούνται πολλές παραδοχές και υποθέσεις. 

Για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας θεωρήθηκε ότι το συγκεκριμένο μοντέλο μας 

καλύπτει λόγω των πλεονεκτημάτων του τα οποία υπερνικούν τα μειονεκτήματα. 

 

5.3.  Η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών 

Το μοντέλο προεξοφλημένων ταμειακών ροών στηρίζεται στην υπόθεση ότι η τιμή μιας 

μετοχής ισούται με την παρούσα αξία της χρηματικής ροής την οποία ο κάτοχος της 

μετοχής προσδοκά να λάβει από αυτήν. Χρησιμοποιεί την χρονική αξία του χρήματος 

προκειμένου να βρεθεί η αξία ενός έργου, μιας επιχείρησης ή ενός περιουσιακού 

στοιχείου. Συνεπώς, η τιμή κάθε περιουσιακού στοιχείου είναι η παρούσα αξία της 

προσδοκώμενης χρηματικής ροής που δημιουργεί το στοιχείο (Elton J.E., Gruber J.M., 

Brown J.S., Goetzamnn N.W., 2010). Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιεί κάποια βασικά 

μεγέθη για τον τελικό υπολογισμό της αξίας (Damodaran A. 2002): 

 Τη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου 

 Τις χρηματορροές κατά τη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου 

 Το προεξοφλημένο επιτόκιο για τον υπολογισμό της παρούσας αξίας των 

ταμειακών ροών. 

Το δύσκολο κομμάτι αυτής της μεθόδου είναι η πρόβλεψη για το μέλλον. Η εκτίμηση 

των μελλοντικών ταμειακών ροών που θα φέρει μια επένδυση ή επιχείρηση και η 

προεξόφλησή τους σε σημερινές τιμές είναι τόσο επιστήμη όσο και τέχνη. Στο βαθμό 

που μπορούμε να προβλέψουμε τις μελλοντικές ταμειακές ροές είναι βέβαιο και 

αξιόπιστο το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης μεθόδου. Αν, ωστόσο, δεν μπορούμε να 

προβλέψουμε τις μελλοντικές ταμειακές ροές με αρκετή σιγουριά και βεβαιότητα, τότε 

αυτή η μέθοδος δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμη (Παπαδάμου Σ., Συριόπουλος Κ., 2015).  

Για να λύσουν αυτό το πρόβλημα αρκετοί επενδυτές κάνουν δύο πράγματα. Πρώτα, 

εφαρμόζουν ένα περιθώριο ασφαλείας. Για παράδειγμα, αν υπολογιστεί  ότι η αξία μιας 

μετοχής με την μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών είναι 50 ευρώ, τότε δεν 

αγοράζουν αν η τιμή της δεν πέσει κάτω από 45 ευρώ. Αντίστοιχα, αν υπολογίσουν την 
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αξία μιας επιχείρησης με τη συγκεκριμένη μέθοδο ότι είναι 1 εκατομμύριο ευρώ, δεν 

την αγοράζουν ή δεν επενδύουν σε αυτή αν η προσφορά που λάβουν δεν είναι κάτω 

από 900.000 ευρώ.  

Με αυτό τον τρόπο ακόμη και αν η επιχείρηση δεν τα καταφέρει τόσο καλά όσο είχε 

προβλεφθεί, εντούτοις έχει συνυπολογιστεί κάποιο περιθώριο λάθους ώστε να αποφέρει 

την απαιτούμενη απόδοση. Επίσης, ένας άλλος τρόπος προφύλαξης είναι η 

διαφοροποίηση σε πολλαπλές επενδύσεις. Με την επένδυση σε αντικρουόμενες 

επενδύσεις οι επενδυτές διαφοροποιούν το χαρτοφυλάκιό τους και μειώνουν τον 

κίνδυνο. 

Υπάρχουν έξι βήματα τα οποία ακολουθεί κανείς για την εύρεση της αξίας
12

: 

 Εντοπισμός όλων των απαραίτητων χρηματοοικονομικών δεδομένων. 

 Υπολογισμός του ποσοστού απόδοσης και χρήση του για προεξόφληση της 

μελλοντικής αξίας της επιχείρησης. 

 Ανάλυση με βάση τις προεξοφλημένες ταμειακές ροές. 

 Υπολογισμός της καθαρής παρούσας αξίας της επιχείρησης. 

 Υπολογισμός της υπολειμματικής αξίας της επιχείρησης. 

 Συνδυασμός της καθαρής παρούσας αξίας και της υπολειμματικής για να βρεθεί 

η εσωτερική αξία της επιχείρησης. 

Τα χρηματοοικονομικά δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται είναι
13

: 

 Ελεύθερες ταμειακές ροές: Αντικατοπτρίζουν την ικανότητα της επιχείρησης 

να παράγει εισροές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μελλοντική 

επέκταση, αποπληρωμή χρεών, και αύξηση της μετοχικής αξίας. 

 Μακροπρόθεσμο ποσοστό ανάπτυξης: Το αναμενόμενο και προσδοκώμενο 

ποσοστό ανάπτυξης της επιχείρησης. 

 Φορολογικός συντελεστής. 

 Επιτόκιο για την αποπληρωμή των ξένων κεφαλαίων. 

 Τελικός ρυθμός ανάπτυξης: Μετά την περίοδο προεξόφλησής μας (συνήθως 

χρησιμοποιείται το ποσοστό του ΑΕΠ). 

 Αγοραία αξία χρέους. 

 Αγοραία αξία μετοχών. 

                                                           
12 http://intrinsicvalueformula.com/discounted-cash-flows/ 

13
 http://dealsanddeals.eu/deals-blog/?p=86 

http://intrinsicvalueformula.com/discounted-cash-flows/
http://dealsanddeals.eu/deals-blog/?p=86
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 Το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο. 

 Το ασφάλιστρο κινδύνου αγοράς (market risk premium). 

 Το συνολικό ποσό υποχρεώσεων (δανείων) της επιχείρησης. 

 Το ταμείο. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι με την συγκεκριμένη μέθοδο βρίσκουμε την αξία της 

επιχείρησης που αφορά κάποιο πακέτο μειοψηφίας. Για πλειοψηφικά πακέτα η αξία 

αυτή προσαυξάνεται με ποσοστό που ποικίλει ανάλογα με πλήθος παραγόντων, 

προκειμένου να αποδώσει και την αξία του ελέγχου της επιχείρησης που συνεπάγεται 

ένα πλειοψηφικό πακέτο.  

Συνήθως, οι εταιρίες χρησιμοποιούν το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (WACC) ως 

προεξοφλητικό επιτόκιο, καθώς αυτό λαμβάνει υπόψη τη μέση απόδοση της μετοχής 

της επιχείρησης και τις προσδοκίες των μετόχων και επενδυτών για αυτήν. Για τον 

υπολογισμό των ελεύθερων ταμειακών ροών πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι παρούσες 

ταμειακές ροές της επιχείρησης, να υπολογιστεί ο παράγοντας προεξόφλησής τους και 

να υπολογιστούν στο τέλος οι προεξοφλημένες μελλοντικές ταμειακές ροές. Επόμενο 

βήμα είναι ο υπολογισμός της καθαρής παρούσας αξίας. Τέλος, υπολογίζεται η 

διαχρονική αξία της επιχείρησης. 

Για τη μέθοδο του προεξοφλητικού επιτοκίου θα χρησιμοποιηθεί το μέσο σταθμικό 

κόστος κεφαλαίου, όπως χρησιμοποιείται στη διεθνή βιβλιογραφία για την 

συγκεκριμένη μέθοδο. Το WACC συνυπολογίζει το κόστος ομολογιακών δανείων, το 

κόστος των παρακρατημένων κερδών και το κόστος νέων κοινών και προνομιούχων 

μετοχών. Πρόκειται για το σταθμικό μέσο όρο του κόστους διαφόρων πηγών 

χρηματοδότησης της επιχείρησης με τις σταθμίσεις να είναι τα ποσοστά συμμετοχής 

της κάθε πηγής στη σύνθεση του κεφαλαίου της επιχείρησης
14

 . Υπολογίζεται από τον 

τύπο: 

WACC = Wdkd(1-t) + Wpskps + Wcs (ks ή ke) 

Όπου:  

 kd=το κόστος δανειακών κεφαλαίων, 

 kps=το κόστος των προνομιούχων μετοχών, 

 ks ή ke= το κόστος των παρακρατημένων κερδών ή το κόστος των 

νεοεκδιδόμενων κοινών μετοχών, 

                                                           
14

 Βασιλείου, Ηρειώτης, 2008, Χρηματοοικονομική Διοίκηση – θεωρία και πρακτική, σελ.113 
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 t= οριακός συντελεστής φορολογίας της επιχείρησης, 

 Wd, Wps, Wcs = τα ποσοστά συμμετοχής των δανειακών κεφαλαίων, των 

προνομιούχων μετοχών και των κοινών μετοχών στο σύνολο των 

μακροπρόθεσμων κεφαλαίων της επιχείρησης. 

Το κόστος των ιδίων κεφαλαίων (ke) μπορεί να υπολογιστεί με τη μέθοδο του 

θεωρητικού υποδείγματος αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων γνωστή ως CAPM. Με 

βάση αυτό, η αναμενόμενη απόδοση μιας μετοχής είναι : 

E(ri) = rRF +[E(rm) – rRF]βi 

Όπου: 

 E(ri)  = το αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης του χρηματοοικονομικού τίτλου, 

 rRF = η απόδοση χωρίς κίνδυνο, 

 E(rm) = η αναμενόμενη απόδοση της αγοράς, 

 [E(rm) – rRF]= το πριμ κινδύνου της αγοράς, 

 βi= ο συντελεστής μπέτα/ ο συστηματικός κίνδυνος του χρηματοοικονομικού 

τίτλου ο οποίος μετρά την ευαισθησία που παρουσιάζει η απόδοση της μετοχής 

σε μεταβολές της απόδοσης του δείκτη αγοράς, 

 [E(rm) – rRF]βi= το πριμ κινδύνου του τίτλου. 

Το κόστος δανειακών κεφαλαίων υπολογίζεται από τον τύπο: 

kd= χρεωστικοί τόκοι /δανειακά κεφάλαια 

Ο τύπος υπολογισμού της αξίας είναι ο εξής: 

Αξία επιχείρησης = ∑
   

      
 
    

Όπου CFt = η χρηματική ροή στην περίοδο t ενώ r το προεξοφλητικό επιτόκιο  

Για τον υπολογισμό των ελεύθερων ταμειακών ροών χρησιμοποιούνται οι εξής τύποι 

(CFA Institute, 2010): 

FCFF = NI + Dep. + Int (1-Tax Rate) – FCInv – WCInv 

FCFE = NI + Dep. – FCInv – WCInv + NetBorrowing 

Όπου: 

 ΝΙ = (EBITDA – Dep. – Int) * (1- TaxRate) 

 NI = καθαρό εισόδημα (Net income) 

 Dep. = αποσβέσεις (Depreciation) 
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 Int = χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (Interest expense) 

 Tax Rate = συντελεστής φορολογίας 

 FCInv= επενδύσεις σε πάγια (Investment in Fixed Capital)  

 WCInv = επενδύσεις σε κεφάλαιο κίνησης (Investment in Working Capital) 

 Net Borrowing = καθαρός δανεισμός 

 EBITDA = κέρδη προ φόρων, τόκων, επενδύσεων και αποσβέσεων 

 

Με βάση το μοντέλο προεξόφλησης των ελεύθερων ταμειακών ροών η αξία της 

επιχείρησης είναι οι ταμειακές ροές που μένουν μετά την αφαίρεση των δαπανών και ο 

τύπος είναι : 

Ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) = Ταμειακές ροές από λειτουργία (CFO) + Τόκοι (1-

ΦΣ) – Επενδύσεις (CAPEX) 

Ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) = Καθαρά κέρδη + Τόκοι * (1-Φ.Σ.) + Αποσβέσεις – 

Μεταβολές Κεφ. Κίνησης – Επενδύσεις σε Πάγια (CAPEX)  

Υποκατηγορία είναι το μοντέλο προεξόφλησης των ελεύθερων ταμειακών ροών της 

επιχείρησης (ATPE Free cash flow to the firm- FCFF) : Ελεύθερες ταμειακές ροές από 

τη λειτουργία της επιχείρησης μείον τη φορολογική εξοικονόμηση από την καταβολή 

τόκων στις λειτουργικές ταμειακές ροές μείον τις δαπάνες για επενδύσεις σε πάγια και 

δαπάνες σε κεφάλαιο κίνησης. 

FCFF= [Λειτουργικές ταμειακές ροές + τόκοι * (1-Φ.Σ.)] – επενδύσεις σε πάγια 

Όπου Λειτουργικές ταμειακές ροές = καθαρά κέρδη + Αποσβέσεις – επενδύσεις σε 

κεφάλαιο κίνησης 

Επομένως, η αξία της επιχείρησης προσδιορίζεται από το άθροισμα των 

προβλεπόμενων ελεύθερων ταμειακών ροών προεξοφλημένες με το μέσο σταθμικό 

κόστος κεφαλαίου. 

Μια άλλη υποκατηγορία είναι το μοντέλο προεξόφλησης των ελεύθερων ταμειακών 

ροών των μετόχων (ATPM – Free cash flow to equity FCFE). Σύμφωνα με αυτό, οι 

ελεύθερες ταμειακές ροές των μετόχων είναι ίσες με τις ελεύθερες ταμειακές ροές συν 

τον καθαρό δανεισμό κάθε έτους μείον τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις μείον τους 

πληρωτέους τόκους: 

FCFE= FCFF + Καθαρός δανεισμός – Τόκοι (1- Φ.Σ.) 
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Όπου Καθαρός δανεισμός = Νέος δανεισμός – Αποπληρωμή δανείων 

Επιλέγουμε το DFCF όταν η επιχείρηση δε διανέμει μερίσματα ή όταν υπάρχουν 

μέτοχοι με πλειοψηφικό πακέτο ή ποσοστό ιδιοκτησίας που συνεπάγεται έλεγχο στη 

λήψη αποφάσεων. Επιλέγουμε το FCFF όταν η χρηματοοικονομική δομή της 

επιχείρησης αλλάζει διαχρονικά ή οι ελεύθερες ταμειακές ροές των μετόχων είναι 

αρνητικές. 

Η αξία της επιχείρησης υπολογίζεται από τον τύπο: 

                 ∑
     

         

 

   

 
           

                 
 

Για να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη μέθοδος υπολογίζουμε τις ελεύθερες ταμειακές ροές 

για μια σύντομη χρονική περίοδο τριών ή πέντε ετών και τις προεξοφλούμε με βάση το 

σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου.  

Για να υπολογιστεί η αξία της επιχείρησης υποθέτουμε ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές 

αυξάνονται με ρυθμό g.  

Για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας χρησιμοποιείται ο εξής τύπος: 

∑
   

      

 

   

 

Όπου: 

 CF = η ταμειακή ροή την περίοδο t, 

 t= η εκάστοτε χρονική περίοδος αναφοράς και πρόβλεψης, 

 r = το προεξοφλητικό επιτόκιο. 

 

Όταν μιλάμε για ελεύθερες ταμειακές ροές εννοούμε τις διαθέσιμες μετά την καταβολή 

όλων των λειτουργικών εξόδων και των αναγκαίων επενδύσεων σε κεφάλαιο κίνησης 

και πάγια κεφάλαια που έχουν γίνει. Οι FCFF είναι οι ταμειακές ροές της λειτουργικής 

δράσης της επιχείρησης μείον τις κεφαλαιακές δαπάνες. Οι ροές αυτές είναι διαθέσιμες 

στη συνέχεια στους κοινούς μετόχους, τους κατόχους ομολόγων και τους κατόχους 

προνομιούχων μετοχών. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές προς τους μετόχους, δηλαδή οι 

FCFE, είναι οι ταμειακές ροές που είναι διαθέσιμες στους κοινούς μετόχους της 

επιχείρησης μετά την καταβολή όλων των λειτουργικών δαπανών, των τόκων, των 
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κύριων πληρωμών και των αναγκαίων επενδύσεων που έχουν γίνει για κεφάλαιο 

κίνησης και πάγια κεφάλαια. Είναι, δηλαδή, οι ταμειακές ροές της λειτουργικής δράσης 

της επιχείρησης μείον τις κεφαλαιουχικές δαπάνες μείον τις πληρωμές των δανειστών 

και συν τις εισπράξεις των δανειστών (CFA Institute, 2010). Ο γενικός κανόνας που 

ισχύει είναι ότι Καθαρή Αξία = Αξία επιχείρησης – Αγοραία Αξία χρέους. 

Αυτή η μέθοδος αποτίμησης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εκτίμηση των ταμειακών 

ροών και την προεξόφλησή τους. Και η μέθοδος των λειτουργικών ταμειακών ροών και 

η μέθοδος των ελεύθερων ταμειακών ροών επικεντρώνονται στην ικανότητα της 

επιχείρησης να παράγει πραγματικές ροές και προσεγγίζουν με παρόμοιο τρόπο τον 

υπολογισμό των μεγεθών. Ανάλογα με την επιχείρηση επιλέγονται είτε οι FCFF είτε οι 

FCFE.Η διαφορά μεταξύ των λειτουργικών και των ελεύθερων ταμειακών ροών 

έγκειται στον υπολογισμό των εξόδων. Η λειτουργική ταμειακή ροή υπολογίζεται από 

τον τύπο: 

EBIT (1-Φ.Σ) + Αποσβέσεις ±Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης 

Είναι δηλαδή τα ρευστά διαθέσιμα που μένουν στην επιχείρηση μετά την 

πραγματοποίηση όλων προβλεπόμενων αναπτυξιακών και κερδοσκοπικών επενδύσεων 

και μετά την κάλυψη όλων των λειτουργικών ταμειακών αναγκών της επιχείρησης. Οι 

επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες της επιχείρησης δεν 

χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό γιατί στόχος είναι να μετρηθεί η πραγματική 

αποτελεσματικότητα της επιχείρησης η οποία αφορά τη λειτουργία της.  

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές υπολογίζονται από τον τύπο: 

EBIT (1-Φ.Σ) + Αποσβέσεις ±Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης – Κεφαλαιουχικές 

δαπάνες 

Η διαφορά έγκειται στον υπολογισμό του ποσού που διατίθεται για κεφαλαιουχικές 

δαπάνες γνωστές ως Capex (Capital Expenditures):   FCF = OCF – Capex 

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές περιλαμβάνουν όλες τις ταμειακές ροές που απασχολούν 

τους μετόχους και τους κατόχους τίτλων χρέους της επιχείρησης. Ουσιαστικά, 

πρόκειται για τα διαθέσιμα ποσά τα οποία η επιχείρηση έχει στη διάθεσή της για 

επιχειρησιακές δραστηριότητες για να διατηρήσει την παραγωγική της δυναμικότητα. Η 

ανάπτυξη και η χρηματοοικονομική ελαστικότητα εξαρτώνται από την επάρκεια των 

ελεύθερων ταμειακών ροών.  
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Ο συνηθισμένος χρονικός ορίζοντας πρόβλεψης είναι τα 5 έως 10 χρόνια. Αν μια 

επιχείρηση λειτουργεί μετά το προβλεπόμενο έτος θα πρέπει να υπολογιστεί η αξία που 

θα έχει το τελευταίο έτος, δηλαδή, η υπολειμματική της αξία. Ο προσδιορισμός της 

υπολειμματικής αξίας απαιτεί εμπειρία και πολύ καλή πληροφόρηση για την ίδια την 

επιχείρηση, αλλά και τον κλάδο. Ο τύπος υπολογισμού της υπολειμματικής αξίας μιας 

επιχείρησης είναι ο εξής: 

                 
       

     
 

Όπου: 

 CF = οι αντίστοιχες ταμειακές ροές του προηγούμενου έτους, 

 k= το προεξοφλητικό επιτόκιο, 

 g= το ποσοστό ανάπτυξης των ταμειακών ροών μετά την περίοδο n (ρυθμός 

ανάπτυξης) το οποίο μένει σταθερό. 

Ο μαθηματικός τύπος είναι μια διηνεκής ράντα (perpetuity) όπου χρησιμοποιούνται 

υποθετικά στοιχεία για τον ρυθμό αύξησης και το προεξοφλητικό επιτόκιο. Στην 

μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών το μοντέλο Gordon κάνει την υπόθεση 

ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναπτύσσονται με σταθερό ρυθμό.  
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Κεφάλαιο 6 Πρακτική εφαρμογή στον Όμιλο Μυτιληναίος 

6.1. Εφαρμογή της μεθόδου των προεξοφλημένων ταμειακών ροών στον Όμιλο 

Μυτιληναίος 

Η εφαρμογή της μεθόδου έγινε ως εξής: 

1. Υπολογισμός του WACC  για τον προσδιορισμό του κατάλληλου ποσοστού 

προεξόφλησης στο διάστημα πρόβλεψης. 

2. Σχεδιασμός και υπολογισμός των FCFF & FCFE της επιχείρησης στο χρονικό 

διάστημα πρόβλεψης. 

3. Υπολογισμός της υπολειμματικής αξίας. 

4. Προσδιορισμός της αξίας της εταιρίας με την προεξόφληση στο παρόν όλων 

των προβλεπόμενων ροών της και της υπολειμματικής αξίας. 

Το ασφάλιστρο κινδύνου υπολογίζεται ότι είναι περίπου 10,22%
15

.  Ως επιτόκιο χωρίς 

κίνδυνο χρησιμοποιήθηκε το spread του 10ετούς ομολόγου για την Ελλάδα για το ίδιο 

χρονικό διάστημα
16

, το οποίο από τα στοιχεία προκύπτει ότι είναι 5,5%.  Tο beta της 

μετοχής Μυτιληναίος υπολογίζεται σε 1,03
17

.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για τον υπολογισμό του κόστους ιδίων κεφαλαίων 

ισχύουν τα εξής; 

E(ri) = rRF +[E(rm) – rRF]βi = 5,5% + 10,22%* 1,03= 16,03% 

Για το κόστος των δανειακών κεφαλαίων χρησιμοποιήθηκε ο μέσος όρος των 

ιστορικών στοιχείων της τελευταίας εξαετίας (2011 – 2016) των παρακάτω μεγεθών: 

kd= χρεωστικοί τόκοι /(Βραχυπρόθεσμες + Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις)= 4% 

Ο φορολογικός συντελεστής που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του WACC 

είναι 29%. Η στάθμιση (ίδια κεφάλαια προς σύνολο ενεργητικού και ξένα κεφάλαιο 

προς σύνολο ενεργητικού) έγινε και πάλι με βάση το μέσο όρο της 6ετίας 2011-2016: 

WACC = Wdkd(1-t) + Wpskps + Wcs (ks ή ke) = 0,6*4% (1-0,29) + 0,4*16,03% = 8,1% 

Προκύπτει το WACC, λίγο λιγότερο από αυτό που υπολογίζει η Επενδυτική Τράπεζα 

της Ελλάδος
18

.  

                                                           
15

 www.market-risk-premia.com, Gr.investing.com, www.euro2day.gr 
16

 www.naftemporiki.gr, gr.investing.com 
17

 http://www.reuters.com/finance/stocks/overview/MYTr.AT 
18

 http://orioncapital.gr/wp-content/uploads/2016/11/Mytilineos-16-2-2017.pdf 

http://www.market-risk-premia.com/
http://www.euro2day.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
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Σύμφωνα με τις πρόσφατες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα
19

, ο 

ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας μέχρι το τέλος του 2017 θα αυξηθεί κατά 

2,1% και για το 2018 περαιτέρω κατά 2,5%. Σίγουρα η αύξηση αυτή είναι μετριοπαθής 

εξαιτίας των καθυστερήσεων για την επίτευξη των στόχων του ESM από την πλευρά 

της Ελλάδας. Στη Μέση Ανατολή ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην Ιορδανία, στο Ιράκ, 

τη Συρία. Ο ρυθμός ανάπτυξης του Ομίλου επηρεάζεται κυρίως από την κατάσταση της 

ελληνικής οικονομίας, αλλά και των χωρών όπου δραστηριοποιείται. Με βάση την 

ανάλυση των αριθμοδεικτών που προηγήθηκε εκτιμάται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα 

είναι g1= 3,1%. Θα χρησιμοποιηθεί το μοντέλο Gordon με σταθερό ρυθμό ανάπτυξης 

για τα επόμενα 5 έτη. Μετά την 5ετία, δηλαδή από το 2022 και μετά, θα 

χρησιμοποιηθεί ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές ίσος με g2 = 2,3% (όσο και ο μέσος 

προβλεπόμενος ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας). 

Οι προβλέψεις της παρούσας εργασίας βασίζονται στην επιθυμία του Ομίλου για 

διατήρηση της εξωστρέφειας (εξαγωγές και επέκταση δράσης στο εξωτερικό), στην 

ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα μετά το 2014 και στην 

προσπάθεια διαχείρισης και μείωσης του κινδύνου στις αγορές της Μέσης Ανατολής. 

Για την εκτέλεση της μεθόδου χρησιμοποιήθηκε το excel με χρήση ιστορικών 

στοιχείων της τελευταίας 6ετίας. Ο σχηματισμός προβλέψεων έγινε κυρίως με βάση το 

g που προαναφέρθηκε.  

Για τον υπολογισμό των ελεύθερων ταμειακών ροών χρησιμοποιούνται εκτιμήσεις 

EBITDA από το τμήμα αναλύσεων του ομίλου τις οποίες έχει ανακοινώσει και ο κ. 

Μυτιληναίος
20

, ενώ τα επόμενα έτη υπολογίζονται με βάση το g1. Για τη μεταβολή του 

κεφαλαίου κίνησης χρησιμοποιούμε τον αναμενόμενο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης. Με 

βάση το Ενημερωτικό Δελτίου του Ομίλου στις 15.06.2017 προκύπτει ότι ό Όμιλος 

μέσα στο 2017 έχει προχωρήσει σε επενδύσεις ύψους 62,5 εκ. ευρώ, ενώ την πενταετία 

2017-2022 αναμένεται να προχωρήσει σε επενδύσεις παγίων ύψους 351,6 εκ ευρώ (η 

επένδυση των 400 εκ. ευρώ που αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο για την 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ δεν είναι εγκεκριμένη). Το άθροισμα των ποσών αυτών έχει 

κατανεμηθεί την περίοδο 2017-2022 στον παρακάτω πίνακα (CAPEX). 

 

 

                                                           
19

 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-

performance-country/greece/economic-forecast-greece_en 
20

 http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=883367 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-performance-country/greece/economic-forecast-greece_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-performance-country/greece/economic-forecast-greece_en
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Πίνακας 10, Υπολογισμός Ελεύθερων Ροών 

Ποσά σε 

εκατ. € 

2017e 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e
21

 

EBITDA (1) 300 306,9 313,96 321,17 328,57 336,127 

Μεταβολή 

κεφαλαίου 

κίνησης 
22

 

(89,792) (92,575) (95,445) (98,404) (101,454) (103,788) 

Λειτουργικές 

ροές (3)= (1) 

– (2) 

210,208 214,325 218,515 222,766 227,116 232,34 

Capital 

expenditures 

(Capex) (4)
23

 

69 69 69 69 69 69 

Ελεύθερες 

ροές (5)= 

(3)-(4) 

141,208 145,325 149,515 153,766 158,116 163,34 

(Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και ίδιοι υπολογισμοί) 

Για τον υπολογισμό της υπολειμματικής αξίας χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο σταθερής 

ανάπτυξης αφού έγινε η υπόθεση ότι η εταιρία θα αναπτύσσεται ως το 2021 με σταθερό 

ρυθμό 3,1% ενώ από το 2022 και μετά με ρυθμό 2,3%. Η υπολειμματική αξία 

υπολογίζεται με βάση τον τύπο που αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο και είναι: 

ΥΑ = 232,34* 2,3%/ (8,1%-2,3%) = 92,135 

Πίνακας 11, Υπολογισμός Παρούσας Αξίας με βάση τις Λειτουργικές Ροές 

Ποσά σε 

εκατ. € 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 ΥΑ 

Λειτουργικές 

ροές (1) 

210,208 214,325 218,515 222,766 227,116 232,34 92,135 

WACC (2) 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 

                                                           
21

 Οι υπολογισμοί για το έτος 2022 γίνονται με χρήση του g2 
22

 http://www.mytilineos.gr/Uploads/ETHSIA_DELTIA/ANNUAL_REPORT_2016_gr.pdf 
23

 Ενημερωτικό Δελτίο Μυτιληναίος, 15-6-2017, σελ 96 
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Συντελεστής 

παρούσας 

αξίας (3) 

1 0,925 0,856 0,791 0,732 0,676 0,676 

Παρούσα 

αξία 

(4)=(1)*(3) 

210,208 198,25 187,049 176,208 166,249 157,062 62,283 

(Ίδιοι υπολογισμοί) 

Προκύπτει ότι το σύνολο της παρούσας αξίας είναι 1.095,026 εκ ευρώ, ενώ γνωρίζουμε 

ότι ο αριθμός μετοχών 
24

 είναι 116.915.862.  

Βάσει της αποτίμησης μας, η τιμή ανά μετοχή είναι 9,9 €.  

Παρακάτω γίνεται ο υπολογισμός της παρούσας αξίας με τη χρήση των ελεύθερων 

ροών: 

Πίνακας 12, Υπολογισμός Παρούσας Αξίας με βάση τις Ελεύθερες Ροές 

Ποσά σε 

εκατ. € 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 ΥΑ 

Ελεύθερ

ες ροές 

(1) 

141,208 145,325 149,515 153,766 158,116 163,34 64,78 

WACC 

(2) 

8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 8,1% 

Συντελε

στής 

παρούσα

ς αξίας 

(3) 

1 0,925 0,856 0,791 0,732 0,676 0,676 

Παρούσ

α αξία 

(4)=(1)*

(3) 

141,208 134,426 127,985 121,629 115,741 110,418 43,79 

(Ίδιοι υπολογισμοί) 

                                                           
24

 Ενημερωτικό Δελτίο Μυτιληναίος, 15-6-2017, σελ 126 
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Με αυτόν τον τρόπο υπολογισμού το σύνολο της παρούσας αξίας είναι 795,197 εκ. 

ευρώ και η τιμή ανά μετοχή είναι 6,8 €. 
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Κεφάλαιο 7 Προτάσεις - Συμπεράσματα 

Η αποτίμηση μιας επιχείρησης είναι διαδικασία αρκετά υποκειμενική και επαφίεται 

στις γνώσεις και τις επιθυμίες του εκάστοτε αναλυτή. Για αυτό άλλωστε, τα 

αποτελέσματα είναι διαφορετικά με βάση τις μεθόδους αποτίμησης. Στην παρούσα 

εργασία επιλέχθηκε η μέθοδος των προεξοφλημένων ταμειακών ροών, καθώς είναι μια 

από τις πιο αποδεκτές και αξιόπιστες μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη 

βιβλιογραφία, γιατί αντιλαμβάνεται τις επιχειρήσεις ως ενιαίες οντότητες και βασίζεται 

στις μελλοντικές αποδόσεις και όχι μόνο στις σημερινές. Επιπλέον, συνεκτιμάται και η 

χρονική αξία του χρήματος και τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης.  

Οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται κατά τον υπολογισμό της αξίας μιας επιχείρησης 

με αυτή τη μέθοδο στηρίζονται στις προβλέψεις που κάνουμε με βάση στοιχεία που 

ισχύουν στο παρόν. Ως εκ τούτου, είναι βέβαιο ότι αν πέσουν αρκετά «έξω» κάποιες 

προβλέψεις μας το ίδιο θα συμβεί και με τους υπολογισμούς μας στην αποτίμηση. Για 

αυτό είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται μετριοπαθείς προβλέψεις με βάση 

παροντικά στοιχεία και αριθμούς και να λαμβάνονται υπόψη πληροφορίες που 

βρίσκονται στα ενημερωτικά δελτία των επιχειρήσεων που επιθυμούμε να 

αποτιμήσουμε. Για αυτό και για την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής δόθηκε 

μεγάλη έμφαση στις πληροφορίες που έχει ανακοινώσει ο Όμιλος μέσω του 

ενημερωτικού του δελτίου το καλοκαίρι του 2017 αλλά και οι επίσημες δημοσιευμένες 

χρηματοοικονομικές του καταστάσεις.  

Ο τρόπος υπολογισμού των βασικών μεταβλητών που χρησιμοποιούνται στο μοντέλο 

προεξοφλημένων ροών είναι δοκιμασμένος εδώ και πολλές δεκαετίες και θεωρείται 

αξιόπιστος και για αυτόν τον λόγο χρησιμοποιήθηκαν αναγνωρισμένα και 

εφαρμοσμένα στη διεθνή βιβλιογραφία μοντέλα υπολογισμού (π.χ. CAPEM). Τα 

στοιχεία ισολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης αντλήθηκαν από τις 

δημοσιευμένες και αναθεωρημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου οι οποίες 

επισυνάπτονται στο παράρτημα της παρούσας εργασίας. Συνολικά, τα δεδομένα και η 

μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκαν πλησιάζει πολύ στη μεθοδολογία που ακολουθούν 

για την αποτίμηση επιχειρήσεων και διεθνείς οίκοι αξιολόγησης.  

Στο σημείο αυτό είναι καλό να συγκρίνουμε τα ευρήματα μας με την χρηματιστηριακή 

τιμή της μετοχής και να ελέγξουμε αν με βάση το μοντέλο μας είναι υποτιμημένη ή 

υπερτιμημένη. Η τιμή της μετοχής στις 23/11/2017 ήταν €9,16. Σύμφωνα με την 

παρούσα έρευνα προκύπτει ότι αν για τον υπολογισμό της αξίας της επιχείρησης 
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ληφθούν υπόψη οι λειτουργικές ροές τότε η μετοχή ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ είναι 

υποτιμημένη. Ωστόσο, αν λάβουμε υπόψη μας για τον υπολογισμό της αποτίμησης της 

επιχείρησης τις ελεύθερες ταμειακές ροές, τότε θεωρείται υπερτιμημένη. Ωστόσο, τα 

αποτελέσματα που ανακοίνωσε πολύ πρόσφατα ο Όμιλος για το εννεάμηνο του 2017 

δείχνουν ότι τα αποτελέσματα του 2017 θα ξεπεράσουν τις προσδοκίες 
25

. Τα έσοδα 

φαίνονται ιδιαίτερα ανεβασμένα σε σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος του 2016 και το 

ίδιο ισχύει και για τα καθαρά κέρδη. Η τάση και τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί 

μετά τις 30/9/2017
26

 (τελευταία ημερομηνία των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν) 

δείχνει ότι η μετοχή της Μυτιληναίος θα ακολουθήσει ανοδική πορεία και ότι στην 

παρούσα φάση υπερισχύει το σενάριο ότι η μετοχή είναι υποτιμημένη. Οι δύο πρώτοι 

τρόποι υπολογισμού που παρουσιάστηκαν σε αυτό το κεφάλαιο συμφωνούν με αυτή 

την άποψη.  

Συνολικά, για την εκτίμηση της αξίας της επιχείρησης έγιναν τα ακόλουθα βήματα: 

1. Μελετήθηκε η εταιρία και ο κλάδος (οικονομικά και στρατηγικά). 

2. Προβλέφθηκαν οι ταμειακές ροές της επιχείρησης με βάση οικονομικές 

προβλέψεις και προβλέψεις σχετικές με τον κλάδο. 

3. Βρέθηκε η απαιτούμενη απόδοση για την επιχείρηση συνολικά και εκτιμήθηκε 

και το κόστος δανεισμού, της απαιτούμενης απόδοσης επί των ιδίων κεφαλαίων 

και του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου. 

4. Προσδιορίστηκε η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών της 

επιχείρησης (υπολογίστηκε και η υπολειμματική αξία). 

5. Αναλύθηκαν και ερμηνεύτηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας. 

 

Πρόταση για μελλοντική έρευνα είναι να χρησιμοποιηθεί ανάλυση ευαισθησίας γιατί η 

τρέχουσα οικονομική κατάσταση στις αγορές δραστηριοποίησης του ομίλου είναι 

ευμετάβλητη και κάποιες από τις προβλέψεις που χρησιμοποιήθηκαν ενέχουν σφάλμα 

πρόβλεψης. Το WACC και ο ρυθμός ανάπτυξης συνδέονται με μικροοικονομικά και 

μακροοικονομικά μεγέθη τόσο του Ομίλου όσο και της αγοράς γενικά και 

επηρεάζονται από τα επιτόκια, το κόστος δανεισμού και το κόστος των εναλλακτικών 

μορφών επένδυσης. Σε μελλοντική έρευνα μπορεί να εξεταστούν αυτά τα δύο ως προς 

το βαθμό ευαισθησίας τους και έτσι να βρεθεί το δυσμενές και το αισιόδοξο σενάριο. 

                                                           
25

 http://www.liberal.gr/arthro/176776/oikonomia/epicheiriseis/sta-1231-ekat-euro-ta-kerdi-tis-
mutilinaios-sto-9mino-.html 
26

 http://www.mytilineos.gr/Uploads/FINANCIALS/2017/MYTIL_Trading_Update%209M17_GR.pdf 
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Σημαντικό επίσης για έναν υφιστάμενο ή μελλοντικό επενδυτή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

είναι να παρακολουθεί στενά και τακτικά τα βήματα του Ομίλου καθώς η 

δραστηριοποίησή του στο εξωτερικό και ειδικά στην Μέση Ανατολή ενέχει πολλούς 

κινδύνους τους οποίους και ο Όμιλος λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του. Τα επενδυτικά 

έργα που σχεδιάζει προς υλοποίηση την πενταετία 2017 – 2022 αναμένεται να έχουν 

τεράστια οφέλη για την εταιρία και το γεγονός ότι ο μετασχηματισμός έχει απογειώσει 

τα EBITDA και τα κέρδη προμηνύει ένα πολύ καλό μέλλον για την εταιρία. 
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Παράρτημα 



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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε και του
ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση 

διαδικτύου της www.mytilineos.gr όπου αναρτώνται  οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/12 31/12/11 31/12/12 31/12/11
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 1.060.549 1.084.113 10.285 10.389
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 244.772 240.246 229 383
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία 324.147 300.123 924.185 994.295
Αποθέματα 151.630 174.960 – –
Απαιτήσεις από πελάτες 658.247 448.810 498 718
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 248.639 435.499 18.236 56.951
Μη κυκλοφοφούντα περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση ~~~~~~``– ~~~~~~``– ~~~~~~``– ~~~~~~``–
Σύνολο Ενεργητικού 22..668877..998833 22..668833..775511 ~~`̀995533..443333 11..006622..773366
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 125.335 127.545 125.100 125.100
Αποθεματικό Ιδίων Μετοχών (104.566) (104.566) (104.566) (104.566)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 763.367 725.951 456.078 457.142
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας (α) 784.136 748.930 476.611 477.676
Δικαιώματα μειοψηφίας (β) ~`176.202 ~`151.876 ~~~~~~``– ~~~~~~``–
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) ~~`̀996600..333388 ~~`̀990000..880066 ~~`̀447766..661111 ~~`̀447777..667766
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 22.635 334.588 – 330.986
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 284.855 335.543 39.039 85.281
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 838.777 508.141 330.982 95.143
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 581.378 604.673 106.800 73.651
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση ~~~~~~``– ~~~~~~``– ~~~~~~``– ~~~~~~``–
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 11..772277..664466 11..778822..994466 ~~`̀447766..882211 ~~`̀558855..006611
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 22..668877..998833 22..668833..775511 ~~`̀995533..443333 11..006622..773366

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/12 31/12/11 31/12/12 31/12/11

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) 900.806 844.253 477.676 477.786

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 67.807 66.676 (1.064) (45)

Αύξηση / (μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου 11.814 (83) – (66)
Διανεμηθέντα μερίσματα (17.849) (12.124) – –
Δικαιωμάτα μειοψηφίας από Εξαγορά μεριδίου θυγατρικής – – – –
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών – – – –
Λοιπές επιδράσεις από μεταβολές σε θυγατρικές εταιρείες ~(2.241) ~~2.085 ~~~~~`– ~~~~~`–
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου

(31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα) 996600..333388 990000..880066 447766..661111 447777..667766

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/12 1/1-31/12/11

Συνεχιζόμενες Διακοπτόμενες Συνεχιζόμενες Διακοπτόμενες
Δραστηριότητες Δραστηριότητες Σύνολο Δραστηριότητες Δραστηριότητες Σύνολο

Κύκλος Εργασιών 1.453.636 5.771 1.459.407 1.570.998 11.965 1.582.963
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 137.123 2.902 140.025 216.655 3.941 220.597
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 

και επενδυτικών αποτελεσμάτων  110.030 (57) 109.972 161.174 580 161.754
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 61.276 (71) 61.205 110.316 432 110.748
Μείον φόροι ~(9.646) ~~~– ~`(9.646) ~(24.897) ~~~46 ~(24.850)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) ~~5511..663300 ~~((7711)) ~~`̀5511..555599 ~~~~8855..441199 ~~~~447799 ~~~~`̀8855..889988
Ιδιοκτήτες μητρικής 21.752 (71) 21.681 42.099 479 42.578
Δικαιώματα μειοψηφίας ~29.878 ~~~– ~29.878 ~`43.320 ~~~~– ~`43.320
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) ~~1166..224499 ~~~– ~~1166..224499 ((1199..222266)) ~~~~– ((1199..222266))
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) ~~6677..887788 ~~((7711)) ~~6677..880077 ~~6666..119933 ~~~~447799 ~~`̀6666..667722
Ιδιοκτήτες μητρικής 37.406 (71) 37.335 23.956 479 24.435
Δικαιώματα μειοψηφίας 30.473 – 30.473 42.237 – 42.237
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά ( σε € ) 0,2039 (0,0007) 0,2032 0,3946 0,0045 0,3991
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 164.298 1.947 166.245 192.003 2.979 194.983

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/12 1/1-31/12/11

Κύκλος Εργασιών 16.040 6.173
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 28 171
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 

και επενδυτικών αποτελεσμάτων  2.656 19
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (8.484) 374
Μείον φόροι ~`7.420 ~(420)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) `̀((11..006644)) ~~`̀`̀((4455))
Ιδιοκτήτες μητρικής (1.064) (45)
Δικαιώματα μειοψηφίας ~~~~~– ~~~~`–
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) ~~~~~~~~~~–– ~~~~~~~~`̀––
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) ((11..006644)) ~~~~`̀((4455))
Ιδιοκτήτες μητρικής (1.064) (45)
Δικαιώματα μειοψηφίας – –
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά ( σε € ) (0,0100) (0,0004)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 3.102 479

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/12 1/1-31/12/11 1/1-31/12/12 1/1-31/12/11

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 61.276 109.228 (8.484) 374
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων (Διακοπείσες δραστηριότητες) (71) (568) – –
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 56.273 33.228 445 460
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 226 12.046 23.066 –
Προβλέψεις (421) (2.316) – –
Συναλλαγματικές Διαφορές (454) 1.796 (461) 824
Λοιπά αποτελέσματα λειτουργικών δραστηριοτήτων 5.800 (252) – –
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (3.381) (9.219) (25.547) (21.452)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 44.999 37.189 13.623 21.133
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 31.940 (35.007) – –
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (101.778) (72.231) 1.500 (5.112)
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (39.102) 138.338 (581) 6.956
Μείον: 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (49.932) (43.118) (14.899) (19.350)
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (4.187) (39.096) – (1.341)
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες ~~1.932 ~~~~`15 ~~~~~`– ~~~~~`–
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 3.120 130.033 (11.340) (17.509)

Επενδυτικές δραστηριότητες
(Απόκτηση) / Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (40.000) (40.000) (19.711) (8.443)
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  (95.522) (117.432) (189) (297)
Αγορά συγγενών επιχειρήσεων (345) – – –
Πωλήσεις ενσώματων – – – –
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 438 444 1 17
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση (6.677) – – –
Εισπράξεις από επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής – – 20.290 59.950
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 52 413 – –
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 5.095 345 (200) –
Εισπράξεις Επιχορηγήσεων – 4.912 – –
Τόκοι εισπραχθέντες 6.456 2.258 7.303 2.619
Εισπράξεις από αποπληρωμή δανείων – – 27.071 –
Δάνεια χορηγηθέντα σε / από  συνδεδεμένα μέρη – – – 21.900
Μερίσματα εισπραχθέντα 83 68 16.421 11.070
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 1 (242) – –
Λοιπά ~~`~~~~– ~~~~~~`– ~~~~~– ~~~~~–
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (130.418) (149.234) 50.986 86.816

Xρηματοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση κοινών μετοχών 11.960 – – –
Πώληση / (Αγορά ) Ιδίων Μετοχών – – – –
Πληρωμή φόρου συγκεντρωσης (36) (84) – (66)
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – – – –
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 26.267 85.600 32.797 38.869
Εξοφλήσεις δανείων (147.984) (47.986) (93.000) (46.500)
Μερίσματα πληρωθέντα (17.105) (12.080) – –
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (6) – – –
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες ~~`~~~~– ~~~~~`3 ~~`~~~~– ~~`~~~~–
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) ((112266..990055)) ~~`̀2255..445533 ~~((6600..220033)) ~~~~((77..669977))
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) ((225544..220033)) ~~~~`̀66..225522 ~~((2200..555577)) ~~~~6611..661100
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου ~~~~`̀8844..223322 ~~`̀7766..440044 ~~~~`̀1188..440066 ~~((4433..118899))
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου ((116699..997700)) ~~`̀8822..665577 ~~~~`̀((22..115511)) ~~~~1188..442211

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Στις 9 Ιουλίου 2012 η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. συμμετείχε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ αποκτώντας ποσοστό 2,25% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η συγκεκριμένη εταιρεία ενοποιείται κατά 100% λόγω κοινής διοίκη-
σης. Οι εταιρείες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές  καταστά-
σεις του 2012, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 3.9 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.  

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 6.34 των ετήσιων οικονομι-
κών καταστάσεων. Για τη χρήση 2011, οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο, έλαβαν εντός του 2012 Πιστοποιητικό Φο-
ρολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές. Για τη χρήση 2012, ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται ήδη από τους νόμιμους ελεγκτές
και δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις. Για
να θεωρηθεί η χρήση περαιωμένη, πρέπει να ισχύσουν τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011.

3. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές του Ισολογισμού 31 Δεκεμβρίου 2011.
4. Επί των παγίων ή ακινήτων της Εταιρείας και του Ομίλου δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.
5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην εταιρία  στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και της αντίστοιχης περιόδου της

προηγούμενης χρήσης είναι: 
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/12 31/12/11 31/12/12 31/12/11
Μισθωτοί 1.521 1.616 59 85
Ημερομίσθιοι ~`315 ~`286 ~– ~–

11..883366 11..990022 5599 8855
6. Επενδύσεις δωδεκαμήνου 2012: Όμιλος € 95.522 χιλ. και Εταιρεία €189 χιλ.  
7. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών επί του συνολικού σταθμισμένου αριθμού μετοχών.
8. H Εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 κατέχει συνολικά 4.972.383 ίδιες μετοχές, συνολικής αξίας €22.226.552,01, οι οποίες αντιστοιχούν σε

ποσοστό  4,25% του μετοχικού της κεφαλαίου.
9. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων από την έναρξη της οικονομικής περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα προς αυ-

τήν μέρη,  κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα – 28.740
Έξοδα – 20.204
Απαιτήσεις – 51.896
Υποχρεώσεις – 105.048
Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης 14.285 2.981
Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης 9 –
Υποχρεώσεις προς διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης 2.173 55
10. Εκτός της δικαστικής διαφοράς με τη ΔΕΗ  και της προσφυγής κατά της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσιάζονται στη Σημείω-

ση 6.34 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που
ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του Ομίλου. Το ποσό της πρόβλεψης για μελλοντικές φο-
ρολογικές υποχρεώσεις την  31 Δεκεμβρίου 2012 ανέρχεται για τον Όμιλο σε €3,4 εκατ. και για την Εταιρεία σε €1,1 εκατ.  Οι λοιπές προβλέ-
ψεις που έχουν σχηματισθεί την 31 Δεκεμβρίου 2012 ανέρχονται για τον Όμιλο σε €4,7 εκ.και για την Εταιρεία σε €266 χιλ.

11. Στον πίνακα "Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων", τα ποσά που καταχωρήθηκαν στη γραμμή "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φό-
ρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)" κατά τη 31 Δεκεμβρίου 2012 και 2011 αντίστοιχα, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/12 31/12/11 31/12/12 31/12/11

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 51.559 85.898 (1.064) (45)
Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των Οικονομικών Καταστάσεων

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού 7.895 (7.425) – –
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία – – –
Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών 8.354 (11.801) – –
Φόρος εισοδήματος στοιχείων των λοιπων συνολικών εσόδων – – – –
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 67.807 66.672 (1.064) (45)
12. Η Korinthos Power, θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, έλαβε τον Απρίλιο την άδεια εμπορικής λειτουργίας για το σταθμό ηλεκτρο-

παραγωγής, ισχύος 436ΜW. Ο σταθμός βρίσκεται στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους, Κορινθίας. Τη μελέ-
τη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του σταθμού, συμπεριλαμβανομένου και του κλειστού τύπου υποσταθμού, ανέλαβε και ολο-
κλήρωσε η ΜΕΤΚΑ Α.Ε., θυγατρική του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.  

13. Ορισμένα κονδύλια των ταμειακών ροών της προηγούμενης περιόδου αναταξινομήθηκαν για λόγους παρουσίασης.
14. Στις 11 Ιουνίου 2012 το σύνολο των μετοχών της εταιρείας «ΜΟΒΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μεταβιβάστηκε στην εταιρεία Protergia, θυγατρική της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
15. Στις 31 Ιουλίου 2012 το σύνολο των μετοχών της εταιρείας «ΑΡΓΥΡΙΤΗΣ ΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΣΙΚΩΝ

ΜΕΤΑΛΛΩΝ», μεταβιβάστηκε στην εταιρεία Protergia, θυγατρική της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
16. Στις 13 Δεκεμβρίου 2012 το σύνολο των μετοχών της εταιρείας «ΔΕΣΦΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», μεταβιβάστηκε στην εταιρεία  «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ

ΑΕ» θυγατρική της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
17. Την 17/1/2013 εκδόθηκε με σχετική απόφαση του ΥΠΕΚΑ η άδεια εμπορικής λειτουργίας του σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας της

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ. Ήδη, από τις 28/11/2012, ο εν λόγω σταθμός είχε ενταχθεί σε καθεστώς «δοκιμαστικής λειτουργίας» ως Κατανεμόμενη Μονάδα Συμπαρα-
γωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (δοκιμαστική λειτουργία Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ) από τον λειτουργό της αγοράς , κατόπιν
της υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης συναλλαγών, επιμετρώντας και τιμολογώντας ανάλογα την εγχυόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο σύστημα.

18. Τα θέματα έμφασης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σχετίζoνται α) με την αβεβαιότητα της εξέλιξης της υπό διαιτησία διαφοράς μεταξύ της θυγα-
τρικής εταιρείας του Ομίλου ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. και της ΔΕΗ αναφορικά με τον τρόπο τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας και β) με την αβεβαιότητα
της εξέλιξης της απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία κρίνει ασύμβατη με τους κοινοτικούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων την τιμολόγηση
ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ προς τη θυγατρική εταιρεία, όπως αναλυτικά αναφέρονται στη σημείωση 6.34 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. 

Μαρούσι, 26 Μαρτίου 2013
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 
Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε και του
ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση 

διαδικτύου της www.mytilineos.gr όπου αναρτώνται  οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/13 31/12/12 31/12/11 31/12/13 31/12/12
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 1.081.673 1.097.529 1.121.359 10.204 10.285
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 244.706 244.772 240.246 99 229
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία 347.181 324.146 300.123 847.466 924.185
Αποθέματα 128.425 151.074 174.560 – –
Απαιτήσεις από πελάτες 575.079 658.247 448.810 385 498
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 287.222 248.638 435.499 16.484 18.236
Μη κυκλοφοφούντα περιουσιακά στοιχεία

προοριζόμενα για πώληση ~~~~~~``– ~~~~~~``– ~~~~~~``– ~`~~~``– ~~~`~``–
Σύνολο Ενεργητικού 22..666644..228877 22..772244..440066 22..772200..559988 887744..663388 995533..443333
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 125.335 125.335 127.545 125.100 125.100
Αποθεματικό Ιδίων Μετοχών – (104.566) (104.566) – (104.566)
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 738.956 779.245 740.822 379.468 456.078
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας (α) 864.291 800.014 763.801 504.568 476.611
Δικαιώματα μειοψηφίας (β) `~`233.404 ~`176.202 ~`151.876 ~~~~``– ~~~~``–
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 11..009977..669955 ~~`̀997766..221166 ~~`̀991155..667777 550044..556688 447766..661111
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 435.115 22.635 334.588 159.308 –
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 356.396 305.401 357.519 75.618 39.039
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 256.311 838.777 508.141 3.329 330.982
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 518.769 581.378 604.673 131.815 106.800
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση ~~~~~~``– ~~~~~~``– ~~~~~~``– ~`~~~``– ~~~`~``–
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 11..556666..559922 11..774488..119911 11..880044..992211 337700..007700 447766..882211
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 22..666644..228877 22..772244..440066 22..772200..559988 887744..663388 995533..443333

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/13 31/12/12 31/12/11 31/12/13 31/12/12

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2013, 01.01.2012 και 01.01.2011 αντίστοιχα) 960.338 900.806 844.253 476.611 477.676

Μεταβολή λόγω εφαρμογής του ΔΛΠ 8 15.878 14.871 13.256
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (16.935) 68.815 68.291 (76.610) (1.064)
Αύξηση / (μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου (6) 11.814 (83) – –
Διανεμηθέντα μερίσματα (6.020) (17.849) (12.124) – –
Δικαιώματα μειοψηφίας από Εξαγορά μεριδίου θυγατρικής – – – – –
Αγορές / (πωλήσεις) ιδίων μετοχών 104.566 – – 104.566 –
Λοιπές επιδράσεις από μεταβολές σε θυγατρικές εταιρείες (250) (2.241) 2.085 – –
Μεταβολή κεφαλαίων από Πώληση θυγατρικής ~~`40.124 ~~~~~`– ~~~~~`– ~~~~~`– ~~~~~`–
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου

(31.12.2013, 31.12.2012 και 31.12.2011 αντίστοιχα) 11..009977..669955 997766..221166 991155..667777 550044..556688 447766..661111

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/13 1/1-31/12/12

Συνεχιζόμενες Διακοπτόμενες Συνεχιζόμενες Διακοπτόμενες
Δραστηριότητες Δραστηριότητες Σύνολο Δραστηριότητες Δραστηριότητες Σύνολο

Κύκλος Εργασιών 1.402.954 6.339 1.409.293 1.453.636 5.771 1.459.407
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 200.040 2.184 202.224 138.484 2.902 141.386
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 

και επενδυτικών αποτελεσμάτων  166.642 (179) 166.463 104.152 (57) 104.095
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 80.378 (202) 80.176 55.397 (71) 55.326
Μείον φόροι ~`(13.058) ~`~~~`– ~`(13.058) ~`(10.000) ~~~~`– ~`(10.000)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) ~~~~`̀6677..332200 ~~`̀`̀((220022)) ~~~~`̀6677..111188 ~~~~`̀4455..339988 ~~`̀~~((7711)) ~~~~`̀4455..332277
Ιδιοκτήτες μητρικής 22.707 (202) 22.505 19.131 (71) 19.060
Δικαιώματα μειοψηφίας ~~`44.613 ~`~~~`– ~~`44.613 ~~`26.267 ~`~~~`– ~~`26.267
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) ~~`̀((8844..005533)) ~~~~~~~~~~`̀–– ~~`̀((8844..005533)) ~~~~`̀2233..448888 ~~~~~~~~`̀–– ~~~~`̀2233..448888
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) ~~`̀((1166..773333)) ~~~~`̀((220022)) ~~`̀((1166..993355)) ~~~~`̀6688..888866 ~~~~`̀((7711)) ~~~~`̀6688..881155
Ιδιοκτήτες μητρικής (61.169) (202) (61.371) 29.008 (71) 28.937
Δικαιώματα μειοψηφίας 44.436 – 44.436 39.878 – 39.878
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,2010 (0,0018) 0,1992 0,1793 (0,0007) 0,1786
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 231.961 1.613 233.574 165.423 1.947 167.370

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/13 1/1-31/12/12

Κύκλος Εργασιών 16.918 16.040
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 29 28
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 

και επενδυτικών αποτελεσμάτων  1.436 2.723
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (15.908) 8.418
Μείον φόροι ~~`2.406 ~~7.420
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) ((1133..550022)) ~~~~((999977))
Ιδιοκτήτες μητρικής (13.502) (997)
Δικαιώματα μειοψηφίας ~~~~~`– ~~~~`–
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) ((6633..110088)) ~~~~`̀((6677))
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) ((7766..661100)) ((11..006644))
Ιδιοκτήτες μητρικής (76.610) (1.064)
Δικαιώματα μειοψηφίας – –
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,1195) (0,0090)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 1.896 3.169

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/13 1/1-31/12/12 1/1-31/12/13 1/1-31/12/12

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 80.378 55.397 (15.908) (8.418)
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων (Διακοπείσες δραστηριότητες) (202) (71) – –
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 67.112 63.276 460 445
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 13.609 226 29.235 23.066
Προβλέψεις (5.777) (9.789) – –
Συναλλαγματικές Διαφορές 881 (454) 1.017 (461)
Λοιπά αποτελέσματα λειτουργικών δραστηριοτήτων (200) 5.800 – –
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (21.248) (3.381) (29.045) (25.547)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 62.335 44.999 17.056 13.623
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 23.374 32.946 – –
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (6.630) (101.778) 4.139 1.500
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 15.618 (31.863) 58.015 (649)
Μείον: 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (63.705) (49.932) (18.917) (14.899)
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (4.662) (4.187) – –
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες ~~1.859 ~~1.932 ~~~~~`– ~~~~~`–
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 162.742 3.120 46.051 (11.340)
Επενδυτικές δραστηριότητες
(Απόκτηση) / Πώληση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων 40.071 (40.000) 40.245 (19.711)
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  (57.967) (95.522) (249) (189)
Αγορά συγγενών επιχειρήσεων – (345) – –
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 1.575 438 1 1
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση – – – –
Εισπράξεις από επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής – – – 20.290
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 69 52 – –
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 1.306 5.095 193 –
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (100) (6.677) (100) (200)
Εισπράξεις Επιχορηγήσεων 7.025 – – –
Τόκοι εισπραχθέντες 414 6.456 1.838 7.303
Εισπράξεις από αποπληρωμή δανείων – – 49.898 27.071
Δάνεια χορηγηθέντα σε / από  συνδεδεμένα μέρη – – – –
Μερίσματα εισπραχθέντα 59 83 5.474 16.421
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες 1 1 – –
Λοιπά ~~~~(22) ~`~~~~~– ~~~~~– ~~~~~–
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (7.566) (130.418) 97.298 50.986
Xρηματοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση κοινών μετοχών – 11.960 – –
Πώληση / (Αγορά ) Ιδίων Μετοχών 25.248 – 25.248 –
Πληρωμή φόρου συγκεντρωσης (216) (36) – –
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – – – –
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 291.909 26.267 – 32.797
Εξοφλήσεις δανείων (201.069) (147.984) (166.378) (93.000)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) – – – –
Μερίσματα πληρωθέντα (8.358) (17.105) – –
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων – (6) – –
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες ~`~~~~~– ~`~`~~~~– ~`~~~`~~– ~`~~~~~–
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) ~~110077..551155 `̀((112266..990055)) `̀((114411..113300)) `̀((6600..220033))
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) ~~`̀226622..669922 `̀((225544..220033)) ~~~~~~`̀22..221199 `̀((2200..555577))
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου ((117722..556655)) ~~~~`̀8844..223322 ~~~~`̀((22..110055)) ~~~~1188..440066
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου ~~~~`̀9900..112277 `̀((116699..997700)) ~~~~~~~~`̀111144 ~~~~((22..115511))

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

της χρήσης 2013 παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 3.10 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 6.34 των ετήσιων οικονομι-

κών καταστάσεων. Για τη χρήση 2012, οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο
σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, έλαβαν εντός του 2013 Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν δια-
φορές. Για τη χρήση 2013, ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται ήδη από τους νόμιμους ελεγκτές και δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντική διαφο-
ροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις. Για να θεωρηθεί η χρήση περαιωμένη, πρέπει να
ισχύσουν τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011. Τέλος, βρίσκεται σε εξέλιξη ο φορολογικός έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές
του Υπουργείου Οικονομικών της μητρικής εταιρείας Μυτιληναίος Α.Ε. για τις χρήσεις 2007 - 2010.

3. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές του Ισολογισμού 31 Δεκεμβρίου 2012.
4. Επί των ακινήτων του Ομίλου υφίστανται εμπράγματες εξασφαλίσεις ύψους 323,7εκ για εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού.
5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στον Όμιλο και στην εταιρία  στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και της αντίστοιχης περιόδου της

προηγούμενης χρήσης είναι:
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/13 31/12/12 31/12/13 31/12/12
Μισθωτοί 1.565 1.521 60 59
Ημερομίσθιοι ~`191 ~`315 ~– ~–

11..775566 11..883366 6600 5599
6. Επενδύσεις χρήσης 2013: Όμιλος € 57.967 χιλ. και Εταιρεία €249χιλ.   
7. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών επί του συνολικού σταθμισμένου αριθμού μετοχών.
8. Η Εταιρεία την 18.10.2013, σύμφωνα με την από 17.10.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προέβη στην πώληση 4.972.383 ιδίων με-

τοχών στην τιμή των 5,13 ευρώ ανά μετοχή έναντι συνολικού τιμήματος € 25.508.325.Το σύνολο των ιδίων μετοχών αποκτήθηκε από την εται-
ρεία Fairfax Financial Holdings Limited. Από τις 18 Οκτωβρίου 2013, το ποσοστό που κατέχει η Fairfax στον Όμιλο ανέρχεται σε 5,02 % , καθιστώ-
ντας την τον τρίτο μεγαλύτερο μέτοχο του Ομίλου. Κατόπιν της συγκεκριμένης συναλλαγής, η Εταιρεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 δεν είναι
κάτοχος ιδίων μετοχών.

9. Έγινε επανεκτίμηση της ωφέλιμης ζωής βασικών παραγωγικών μονάδων του ομίλου βάσει της παραγράφου 51 του ΔΛΠ 16 (Σημείωση 3.8.2 των
οικονομικών καταστάσεων).

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

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα – 29.299
Έξοδα – 26.505
Απαιτήσεις – 552
Υποχρεώσεις – 163.377
Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης 13.756 2.963
Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης – –
Υποχρεώσεις προς διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης – 49

11. Στον πίνακα "Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων", τα ποσά που καταχωρήθηκαν στη γραμμή "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φό-
ρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)" κατά τη 31η Δεκεμβρίου 2013 και 2012 αντίστοιχα, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:  

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/13 31/12/12 31/12/13 31/12/12

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 67.118 45.327 (13.502) (997)
Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των Οικονομικών Καταστάσεων

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού (611) 7.895 – –
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 13.371 – 15.929 –
Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών 87 8.354 – –
Φόρος εισοδήματος στοιχείων των λοιπων συνολικών εσόδων (3) – – –
Κέρδη/(ζημία) από πώληση ιδίων μετοχών (79.073) (79.058)
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) (5.882) 7.239 21 (67)
Μεταβολή αποθεματ. από αλλαγή φορολογικού συντελεστή (11.942) ~~~~`– ~~~~~`– ~~~~`–
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) (16.935) 68.815 (76.610) (1.064)

12. Την 17/1/2013 εκδόθηκε με σχετική απόφαση του ΥΠΕΚΑ η άδεια εμπορικής λειτουργίας του σταθμού συμπραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότη-
τας της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. Ήδη, από τις 28/11/2012, ο εν λόγω σταθμός είχε ενταχθεί σε καθεστώς «δοκιμαστικής λειτουργίας» ως Κατανεμό-
μενη Μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (δοκιμαστική λειτουργία Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ) από το
λειτουργό της αγοράς, κατόπιν της υπογραφής συμπληρωματικής σύμβασης συναλλαγών, επιμετρώντας και τιμολογώντας ανάλογα την εγχυό-
μενη ηλεκτρική ενέργεια στο σύστημα.  

13. Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., θυγατρική του Ομίλου Μυτιληναίος, το Φεβρουάριο του 2013 υπέγραψε συμβόλαιο με την Ελβετική πολυεθνική Glencore
για την πώληση 75.000 τόνων αλουμινίου σε κολόνες. Οι ποσότητες θα διατεθούν στην Ευρωπαϊκή αγορά στο διάστημα από τον Ιανουάριο του
2013 μέχρι τον Ιούνιο του 2014.

14. Η ΜΕΤΚΑ Α.Ε., θυγατρική του Ομίλου Μυτιληναίος ανακοίνωσε τα εξής νέα έργα: α) τον Μάιο του 2013, υπεγράφη νέο συμβόλαιο με την Société
Algérienne de Production de l’Electricité (SPE Spa), σε κοινοπραξία με την General Electric.Η συνολική αξία του συμβολαίου για τη ΜΕΤΚΑ Α.Ε. εί-
ναι € 72.055.270 συν DZD 2.127.010.929 (περίπου € 92.8 εκατ. συνολικά) και το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι 29,5 μήνες. β) τον Ιούλιο του
2013, υπεγράφη νέο συμβόλαιο με το Υπουργείο Ηλεκτρισμού του Ιράκ για το έργο κατασκευής σταθμού συνδυασμένου κύκλου στο Al-Anbar. Η
συνολική αξία του συμβολαίου είναι $1,050 εκατ και το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι 32 μήνες.

15. Το Σεπτέμβριο του 2013 η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ολοκλήρωσε το έργο κατασκευής σταθμού ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου στη Σαμψούντα
της Τουρκίας.

16. Τον Αύγουστο του 2013,  η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ολοκλήρωσε την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανειακών
υποχρεώσεων της Εταιρείας, συνολικού ποσού ύψους €243 εκατ. για 3 χρόνια, με δυνατότητα επέκτασης για  2 ακόμα χρόνια (σύνολο 5 χρόνια).

17. Με απόφαση από τις 21/11/2013 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της θυγατρικής εταιρείας «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», αποφασίσθηκε η απορρόφηση του κλάδου παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από εν λειτουργία εργοστάσια με καύσιμο φυσικό αέριο της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου Μυτιληναίος με την επωνυμία
«PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2190/1920 και τα άρθρα 1-
5 του Ν.2166/1993. Η ανωτέρω απόσχιση και εισφορά Κλάδου εγκρίθηκε βάσει της υπ’αριθμόν 24018/13-06/12/2013 σχετ. 22999/13 Απόφαση του Αντιπε-
ριφερειάρχου Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών (ΑΔΑ ΒΛΓΠ7Λ7-Ζ31).

18. Κατά το μήνα Νοέμβριο οι 100% θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε και PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (100% θυγατρική του Ομίλου  PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ), εξέδωσαν κοινοπρακτικά ομολογιακά δάνεια ύψους €145 εκατ  και €104
εκατ αντίστοιχα, μέσω των οποίων πραγματοποίησαν αναδιάρθρωση υφιστάμενου δανεισμού. Η διάρκεια των ανωτέρω ομολογιακών δανείων εί-
ναι 3 έτη, με δυνατότητα επέκτασης για 2 ακόμα έτη, ήτοι συνολικά έως 5 έτη. 

19. Το Σεπτέμβριο η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, PROTERGIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
υπέβαλλε αίτημα για την ανάκληση της υπ’ αρ. Δ5/ΗΛ/Γ/Φ28/4/10202/01-06-2001 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το σταθμό ηλε-
κτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου, με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 436,6 MW, στην Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου. 

20. Σχετικά με την απόφαση της Ε.Ε. για την ανάκτηση, από τη θυγατρική «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.», από το Ελληνικό Δημόσιο ποσού €17,4εκ θεωρού-
μενου ως κρατική ενίσχυση, η θέση της Διοίκησης παρουσιάζεται αναλυτικά στη Σημείωση 6.34 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

21. Στις 20.11.2013 η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – Όμιλος Επιχειρήσεων ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της πώλησης 3.217.288 μετοχών της θυγα-
τρικής της εταιρείας ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ - ΜΕΤΚΑ Α.Ε. για το συνολικό ποσό των €40,2 εκατ., μέσω ταχείας διαδικασίας βι-
βλίου προσφορών με ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της πώλησης, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. διατηρεί πο-
σοστό 50,0% + 1 Μετοχή του μετοχικού κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ.

Μαρούσι, 24 Μαρτίου 2014
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Ο FINANCIAL CONTROLLER ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ649316/2006 Α.Δ.Τ. ΑΕ044243/2007 Α.Δ.Τ. ΑΖ 556040/2008 Α.Δ.Τ. Π 195231/1989

™Δ√πÃ∂π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏™

∞ÚÌfi‰È·  ÀËÚÂÛ›· - ¡ÔÌ·Ú¯›·: ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘ÍË˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, 
°ÂÓÈÎ‹ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ∂ÌÔÚ›Ô˘, °ÂÓÈÎ‹ ¢/ÓÛË ∂ÛˆÙ.∂ÌÔÚ›Ô˘, ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ∞ÓˆÓ‡ÌˆÓ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ & ¶›ÛÙÂˆ˜

¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜: www.mytilineos.gr
™‡ÓıÂÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ : ∂À∞°°∂§√™ ªÀΔπ§∏¡∞π√™, √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, / ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜, ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ & ¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜,
πø∞¡¡∏™ ªÀΔπ§∏¡∞π√™, ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜ / ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜, ∞ÓÙÈÚfiÂ‰ÚÔ˜, °∂øƒ°π√™-º∞¡√Àƒπ√™ ∫√¡Δ√À∑√°§√À, 
√ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ / ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜, ∂ÓÙÂÙ·ÏÌ¤ÓÔ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ™√ºπ∞ ¢∞™∫∞§∞∫∏, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ / ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜, 

WADE BURTON, /ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜, ¡π∫√§∞√™ ∫∞ƒ∞ª√À∑∏™,  √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ / ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜, 
∞¶√™Δ√§√™ °∂øƒ°π∞¢∏™, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ / ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜,
Ãƒ∏™Δ√™ ∑∂ƒ∂º√™, ∞Î·‰ËÌ·˚Îfi˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ º˘ÛÈÎ‹˜ ÙË˜ ∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ / ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜, 
ªπÃ∞∏§ Ã∞¡¢ƒ∏™, ∂ÊÔÏÈÛÙ‹˜, ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ¢™ ÙË˜ CHANDRIS England Ltd / ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜
∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ¤ÁÎÚÈÛË˜ ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ: 24 ª·ÚÙ›Ô˘ 2014
¡fiÌÈÌÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜: μ·Û›ÏË˜ ∫·˙¿˜ (∞.ª. ™√∂§ 13281), ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ •‡Ó·˜ (∞.ª.™√∂§ 34081)
∂ÏÂÁÎÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚ›·: GRANT THORNTON  
Δ‡Ô˜ ¤ÎıÂÛË˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÂÏÂÁÎÙÒÓ: ªÂ Û‡ÌÊˆÓË ÁÓÒÌË -  £¤Ì· ¤ÌÊ·ÛË˜

22. Κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2013, η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι οι εξελίξεις, σχετικά με τη συμμετοχή της στην εταιρεία ΕΛΒΟ, σύ-
ντομα θα οδηγήσουν σε κάποιο καταληκτικό γεγονός το οποίο μπορεί, κατά την παρούσα χρονική στιγμή, αντικειμενικά να χαρακτηριστεί ως ζημιογόνο αναφορικά με την
επένδυση της Εταιρείας σε αυτή. Την 31.12.2013, ποσό € 13,4 εκ για τον Όμιλο και €15,9 εκ για την μητρική, τα οποία είχαν αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια μέσω των λοι-
πών συνολικών εσόδων τη χρήση 2010, σύμφωνα με τις παραγράφους 67 και 68 του ΔΛΠ 39 αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα ως ζημιά απομείωσης (Σημείωση 3.8.2
των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων) 

23. Τα αποτελέσματα του δωδεκαμήνου 2012 έχουν αναδιατυπωθεί βάσει του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 και της αλλαγής λογιστικής πολιτικής αναγνώρισης δαπανών «ανακα-
τασκευής λεκανών ηλεκτρόλυσης Αλουμινίου» της θυγατρικής Αλουμίνιον Α.Ε. σύμφωνα με σχετικές απαιτήσεις του Δ.Λ.Π. 16 (Σημείωση 3.9 των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων).

24. Το Νοέμβριο του 2013, ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαιτησίας για τη σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της 100% θυγατρικής εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. από
τη ΔΕΗ Α.Ε. Η προκύπτουσα διαφορά για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. και τον Όμιλο αποτυπώθηκε  στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1η Ιανουαρίου - 30
Σεπτεμβρίου 2013 και ανήλθε στο συνολικό ποσό των € 35,2 εκ. (Σημείωση 3.11 ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

25. Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
26. Υπάρχουν λοιπές ενδεχόμενες αξιώσεις τρίτων, ύψους €12,7 εκατ., κατά του Ομίλου, για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί οποιαδήποτε πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμά-

των καθώς πρόκειται για αξιώσεις η έκβαση των οποίων κρίνεται αβέβαιη. Επιπλέον, υπάρχουν αξιώσεις του Ομίλου κατά τρίτων οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε € 75,38εκ.
27. Το θέμα έμφασης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σχετίζεται με την ενδεχόμενη υποχρέωση που περιγράφεται στη σημείωση 6.34 των οικονομικών καταστάσεων. Ειδικό-

τερα,  στις 25 Ιουλίου 2011 η Ελληνική Κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου Οικονομικών γνωστοποίησε στην θυγατρική εταιρεία του ομίλου ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία κρίνει ασύμβατη με τους κοινοτικούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων την τιμολόγηση ηλεκτρικού ρεύματος της Δ.Ε.Η. προς τη θυγατρική
εταιρεία για την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου 2007 και Μαρτίου 2008. Η εταιρεία Αλουμίνιον Α.Ε. στις 06 Οκτωβρίου 2011 προσέφυγε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης αιτούμενη την ακύρωση της ως άνω απόφασης. Η Δ.Ε.Η. επιχειρεί να εκτελέσει την ως άνω απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέσω Διαταγής Πληρω-
μής που εξεδόθη, κάθε πράξη εκτέλεσης της οποίας η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. θα προσβάλλει, ενώ θα επιδιώξει και τη λήψη νέων ασφαλιστικών μέτρων (αναστολή εκτέλεσης). Η
Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά, ότι η πιθανότητα μελλοντικής εκροής οικονομικών πόρων για τυχόν διευθέτηση της εν λόγω ενδεχόμενης υποχρέωσης ποσού €20,3 εκ.(€17,4
εκ.πλέον τόκων) είναι απομακρυσμένη.



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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 
Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε και του
ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση 

διαδικτύου της www.mytilineos.gr όπου αναρτώνται  οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/14 31/12/13 31/12/12 31/12/14 31/12/13
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 1.063.357 1.081.673 1.097.529 9.924 10.204
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 240.927 244.706 244.772 72 99
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία 388.726 347.181 324.146 860.718 847.466
Αποθέματα 152.287 128.425 151.074 11 -
Απαιτήσεις από πελάτες 407.018 564.363 657.494 9.494 385
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 428.432 290.590 248.638 3.699 16.484
Μη κυκλοφοφούντα περιουσιακά στοιχεία

προοριζόμενα για πώληση ~~~~~~``– ~~~~~~``– ~~~~~~``– ~~~~~`– ~~~~~`–
Σύνολο Ενεργητικού 22..668800..774466 22..665566..993399 22..772233..665533 888833..991177 887744..663388
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο 125.335 125.335 125.335 125.100 125.100
Αποθεματικό Ιδίων Μετοχών – – – – –
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 784.218 731.608 673.926 371.177 379.468
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας (α) 909.553 856.943 799.261 496.277 504.568
Δικαιώματα μειοψηφίας (β) ~`251.672 ~`233.404 ~`176.202 ~~~~~`– ~~~~~`–
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) 11..116611..222266 11..009900..334477 ~~`̀997755..446644 449966..227777 550044..556688
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 524.023 435.115 22.635 151.981 159.308
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 278.102 356.396 305.401 78.885 75.618
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 162.839 256.311 838.777 12.999 3.329
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 554.557 518.769 581.378 143.775 131.815
Υποχρεώσεις που σχετίζονται με μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία προοριζόμενα για πώληση ~~~~~~``– ~~~~~~``– ~~~~~~``– ~~~~~`– ~~~~~`–
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 11..551199..552200 11..556666..559922 11..774488..119911 338877..664400 337700..007700
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 22..668800..774466 22..665566..993399 22..772233..665544 888833..991177 887744..663388

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/14 31/12/13 31/12/12 31/12/14 31/12/13

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2014, 01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα) 1.090.347 975.464 915.677 504.568 476.611

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 95.143 (23.530) 68.062 (2.273) (76.610)

Αύξηση / (μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου 317 (6) 11.815 – –
Διανεμηθέντα μερίσματα (7.770) (6.020) (17.849) – –
Μεταβολή από Εξαγορά μεριδίου θυγατρικής (211) (35) (2.210) – –
Μεταφορά από/σε αποθεματικά (37) (216) (32) – –
Μεταβολή λόγω απορρόφησης θυγατρικής – – – (6.018) –
Μεταβολή κεφαλαίων από Πώληση θυγατρικής (16.564) 40.124 – – –
Αγορά/Πώληση Ιδίων μετοχών ~~~~~~``– ~`104.566 ~~~~~`– ~~~~~`– 104.566
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου

(31.12.2014, 31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα) 11..116611..222266 11..009900..334477 997755..446644 449966..227777 550044..556688

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/14 1/1-31/12/13

Συνεχιζόμενες Διακοπτόμενες Συνεχιζόμενες Διακοπτόμενες
Δραστηριότητες Δραστηριότητες Σύνολο Δραστηριότητες Δραστηριότητες Σύνολο

Κύκλος Εργασιών 1.232.604 7.713 1.240.318 1.402.954 6.339 1.409.293
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 240.819 2.307 243.126 193.445 2.184 195.629
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 

και επενδυτικών αποτελεσμάτων  197.630 (220) 197.410 160.047 (179) 159.868
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 136.311 (259) 136.052 73.784 (202) 73.582
Μείον φόροι (22.643) ~~~`– (22.643) (13.058) ~~~`– (13.058)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 111133..666677 ((225599)) 111133..440088 ~~`̀6600..772255 ((220022)) ~~`̀6600..552233
Ιδιοκτήτες μητρικής 65.149 (259) 64.890 – (202) 15.910
Δικαιώματα μειοψηφίας ~`48.519 ~~~`– ~`48.519 ~`44.613 ~~~`– ~`44.613
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) ((1188..226666)) ~~~~~~`̀–– ((1188..226666)) ((8844..005533)) ~~~~~~`̀–– ((8844..005533))
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) ~~`̀9955..440022 `̀((225599)) ~~`̀9955..114433 ((2233..332288)) ((220022)) ((2233..553300))
Ιδιοκτήτες μητρικής 53.579 (259) 53.320 (67.763) (202) (67.965)
Δικαιώματα μειοψηφίας 41.823 – 41.823 44.436 – 44.436
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) 0,5572 (0,0022) 0,5550 0,1426 (0,0018) 0,1408
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 253.896 1.295 255.191 225.367 1.613 226.980

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/14 1/1-31/12/13

Κύκλος Εργασιών 14.410 16.918
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 24 29
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 

και επενδυτικών αποτελεσμάτων  7.341 1.436
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (4.728) (15.908)
Μείον φόροι ~`2.504 ~~`2.406
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) ((22..222244)) ((1133..550022))
Ιδιοκτήτες μητρικής (2.224) (13.502)
Δικαιώματα μειοψηφίας ~~~~~– ~~~~~–
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) ~~~~~~((4499)) ((6633..110088))
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) ((22..227733)) ((7766..661100))
Ιδιοκτήτες μητρικής (2.273) (76.610)
Δικαιώματα μειοψηφίας – –
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε € ) (0,0190) (0,1195)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, – –

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 7.725 1.896

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/14 1/1-31/12/13 1/1-31/12/14 1/1-31/12/13

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 136.311 73.784 (4.728) (15.908)
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων (Διακοπείσες δραστηριότητες) (259) (202) – –
Πλέον / μείον προσαρμογές για: – – – –
Αποσβέσεις 57.781 67.112 384 460
Απομειώσεις ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 1.970 13.609 – 29.235
Προβλέψεις (3.598) (5.777) – –
Συναλλαγματικές Διαφορές (16.662) 881 (3.155) 1.017
Λοιπά αποτελέσματα λειτουργικών δραστηριοτήτων (12) (200) – –
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (9.693) (21.248) (8.047) (29.045)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 60.438 62.335 20.118 17.056
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (24.897) 23.374 – –
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων 145.740 718 14.399 4.139
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (106.518) 15.066 (15.588) 58.015
Μείον: – – – –
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (54.285) (63.705) (13.586) (18.917)
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (14.353) (4.662) – –
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες ~~`(903) ~~1.657 ~~~~~`– ~~~~~–
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 171.059 162.742 (10.202) 46.051
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά /Πώληση θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής) (1.473) 40.071 (288) 40.245
Αγορά ενσώαμτων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  (54.588) (57.965) (82) (251)
Αγορά συγγενών επιχειρήσεων (6) – – –
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 7.466 1.575 15 1
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση – – – –
Εισπράξεις από επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής – – – –
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 5 69 – –
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 21.529 1.306 – 193
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (18.676) (100) – (100)
Εισπράξεις επιχορηγήσεων – 7.025 – –
Τόκοι εισπραχθέντες 5.157 414 102 1.838
Εισπράξεις από αποπληρωμή δανείων – – – 49.898
Δάνεια χορηγηθέντα σε / από  συνδεδεμένα μέρη – – – –
Μερίσματα εισπραχθέντα 4 59 7.796 5.474
Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες – 1 – –
Λοιπά `~~~~24 ~~~(22) ~~~~– ~~~~`–
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (40.557) (7.566) 7.543 97.298
Xρηματοδοτικές δραστηριότητες
Έκδοση κοινών μετοχών – – – –
Πώληση / (Αγορά ) Ιδίων Μετοχών – 25.248 – 25.248
Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης (37) (216) – –
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – – – –
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 187.296 291.909 – –
Εξοφλήσεις δανείων (186.159) (415.989) – (166.254)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) – – – –
Μερίσματα πληρωθέντα (7.965) (8.358) – –
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων – – – –
Χρηματοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες ~~~~~– ~~~~~~`– ~~~~~`– ~~~~~~`–
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) ~~((66..886655)) ((110077..440066)) ~~~~~~~~~~`̀–– ((114411..000066))
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 112233..663366 4477..776699 ((22..665599)) ~~~~~~22..334433
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 118811..776699 113366..559933 ~~`̀33..444433 ~~~~~~11..005555
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ~~8.022 `(2.593) ~~~~`3 ~~~~``46
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου 331133..442277 118811..776699 ~~~~~~778866 ~~~~~~33..444433

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

της χρήσης 2014 παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 3.10 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 4.36.1 των ετήσιων οικονομικών

καταστάσεων. Για τη χρήση 2012 και 2013 οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες υπόκεινται σε φορολογικό έλεγχο σύμφωνα με τα ανωτέρω, έλαβαν εντός
του 2013 και 2014 αντίστοιχα Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές.Για τη χρήση 2014, ο φορολογικός έλεγχος
διενεργείται ήδη από τους νόμιμους ελεγκτές και δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν εν-
σωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις. Τέλος, βρίσκεται σε εξέλιξη ο φορολογικός έλεγχος, από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Οικονομικών,
της μητρικής εταιρείας Μυτιληναίος Α.Ε. για τις χρήσεις 2007-2010. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις αναφορικά με την ενδεχόμενη
διαφορά που μπορεί να προκύψει από την ολοκλήρωση του εν λόγω Φορολογικού Ελέγχου των χρήσεων 2007-2010.

3.  Οι Οικονομικές Καταστάσεις προηγούμενων περιόδων έχουν αναδιατυπωθεί λόγω: α. αλλαγής στη λογιστική πολιτική του προσδιορισμού των στοιχείων
των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμων χωρίς να επιφέρει οποιαδήποτε αλλαγή στα αποτελέσματα μετά φόρων καθώς και στην καθαρή θέση του Ομί-
λου και β. λογιστικού λάθους προηγούμενων περιόδων επιφέροντας μείωση στα αποτελέσματα μετά φόρων κατά €6,5 εκ. (χρήση 2013) και στην καθαρή
θέση των μετόχων της Μητρικής κατά €7,3 εκ. (χρήση 2013) και κατά €753χιλ. (χρήση 2012) (Σημείωση 3.9 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).

4. Επί των ακινήτων του Ομίλου υφίστανται εμπράγματες εξασφαλίσεις ύψους 323,7εκ για εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού.
5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται για τον Όμιλο σε 1.807 και για την Εταιρεία σε 73. Αντίστοι-

χα την 31/12/2013 ανήλθε για τον Όμιλο σε 1.756 και για την Εταιρεία σε 60.
6. Επενδύσεις χρήσης 2014:  Όμιλος € 54.588 χιλ. και Εταιρεία € 82χιλ. 
7. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίστηκαν βάσει του επιμερισμού των κερδών επί του συνολικού σταθμισμένου αριθμού μετοχών.
8. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων από την έναρξη της οικονομικής περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέ-

ρη,  κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Έσοδα – 37.816
Έξοδα – 22.890
Απαιτήσεις – 14.152
Υποχρεώσεις – 167.332
Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης 15.286 2.952
Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης – –
Υποχρεώσεις προς διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης – 64

9. Στον πίνακα "Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων", τα ποσά που καταχωρήθηκαν στη γραμμή "Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φό-
ρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)" κατά τη 31η Δεκεμβρίου 2014 και 2013 αντίστοιχα, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:   

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/14 31/12/13 31/12/14 31/12/13

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 113.408 60.523 (2.224) (13.502)
Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των Οικονομικών 

Καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού (13.940) (611) – –
Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών (2.252) 87 – –
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) (2.501) (5.882) (68) 21
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία – 13.371 – 15.929
Κέρδη / (Ζημία) από πώληση ιδίων κεφαλαίων – (79.073) – (79.058)
Αναβαλλόμενος φόρος από αναλογιστκά Κέρδη / (Ζημίες) 427 (3) 19 –
Μεταβολή αποθεματ. από αλλαγή φορολογικού συντελεστή ~~~~~– (11.942) ~~~~~– ~~~~~`–
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 95.143 (23.530) (2.273) (76.610)
10. Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ανακοίνωσε την 13.2.2014 την υπογραφή νέου συμβολαίου της θυγατρικής της , Power Projects

Sanayi Ιnsaat Ticaret Limited Sirketi (Power Projects Limited) με τη Société Algérienne de Production de l’Electricité (SPE Spa). Το έργο αφορά σε με-
λέτη , προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία οκτώ (8) κινητών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο και
συνολική ισχύ 179,72 MW σε τοπικές συνθήκες που θα εγκατασταθούν σε τρεις (3) τοποθεσίες στην Αλγερία . Πρόκειται για το πέμπτο  μεγάλο
έργο που αναλαμβάνει η ΜΕΤΚΑ στην Αλγερία, το οποίο θα υλοποιηθεί από την κοινοπραξία Power  Projects Limited  με την General Electric. Η συ-
νολική αξία του συμβολαίου για την Power Projects Limited είναι $66.085.842. Το έργο θα υλοποιηθεί με διαδικασία ταχεία εκτέλεσης (fast-track),
με στόχο την έναρξη εμπορικής λειτουργίας το πρώτο εξάμηνο του 2014.

11. Η θυγατρική εταιρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ανακοίνωσε την 11.3.2014 την ανακήρυξη της , μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε, σε
προσωρινό ανάδοχο του έργου «Κατασκευή υπολειπομένων έργων υποδομής, επιδομής, σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης, τηλεπικοινωνιών και
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σηράγγων για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Κιάτο - Ροδοδάφνη». Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού
ύψους 273.000.000 Ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιό-
τητας Β του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» του ΕΣΠΑ 2007-2013, και έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
εντός 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Για την εκτέλεση του έργου η METKA θα συνεργαστεί με την πολυεθνική εται-
ρεία THALES, η οποία κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον τομέα σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης σιδηροδρομικών έργων, και την Ελληνική
εταιρεία Ξανθάκης Α.Τ.Ε. εξειδικευμένη σε έργα επιδομής.

12. Στις 24.04.2014 η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 800MW της RWE/TURCAS στην Τουρκία. Σε συνέ-
χεια της επιτυχούς έναρξης εμπορικής λειτουργίας του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου, 800MW στο Ντενιζλί, ήδη από τον
Ιούνιο του 2013, και την επίλυση όλων των εμπορικών και τεχνικών εκκρεμοτήτων, η ΜΕΤΚΑ ανακοίνωσε την υπογραφή του Πιστοποιητικού Προ-
σωρινής Παραλαβής (PAC). 

13. Την 31/03/2014, η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε., εξέδωσε μακροπρόθεσμο ομολογιακό δάνειο δεκαετούς διάρκειας
ύψους € 155,0 εκ. με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υπάρχοντος από 20/07/2010 βραχυπρόθεσμου ομολογιακού δανείου ύψους € 157,5 εκ.
Την 01/04/2014, το ποσό των  € 155,0 εκ. εκταμιεύτηκε και συνέβαλλε στην πλήρη αποπληρωμή του βραχυπρόθεσμου δανείου των € 157,5 εκ.

14. Η Protergia Α.Ε., 100% θυγατρική του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ανακοίνωσε την 29/04/2014 τη δραστηριοποίησή της στη λιανική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας με στόχο να προσφέρει ηλεκτρικό ρεύμα σε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Η Protergia είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης πα-
ραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Διαθέτει ένα ενεργειακό χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας άνω των 1.200 MW, που ξεπερνά το 10%
της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. 

15. Με την υπ’ αριθμ. Κ2 – 4873/14.10.2014 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας την 14/10/2014 εγκρίθηκε η απορρόφηση
της 100% θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ . Ως ημερομηνία Ισολογισμού Μετασχηματισμού είχε οριστεί η 31.05.2014.
(Σημείωση 3.10 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων).

16. Η 50% θυγατρική εταιρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε. την 25/08/2014, προχώρησε στη πώληση του συνόλου της συμμετοχής της που κατείχε στην εταιρεία με
την επωνυμία «ΕΚΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΜΕ Α.Ε.». Η
πώληση του ανωτέρω ποσοστού (ήτοι συνολική επένδυση 40%) πραγματοποιήθηκε αντί συνολικού τιμήματος € 8 εκατ. το οποίο και καταβλήθη-
κε ολοσχερώς κατά την ημερομηνία της πώλησης. (Σημείωση 3.10 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).

17. Υπάρχουν λοιπές ενδεχόμενες αξιώσεις τρίτων, ύψους € 14,26 εκατ., κατά του Ομίλου, για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη σε βάρος
των αποτελεσμάτων καθώς πρόκειται για αξιώσεις η έκβαση των οποίων κρίνεται αβέβαιη. Επιπλέον, υπάρχουν αξιώσεις του Ομίλου κατά τρίτων
οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε € 106,73εκ. (Σημείωση 4.36.2 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).

18 Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Μαρούσι, 17 Μαρτίου 2015
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ`

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ649316/2006 Α.Δ.Τ. ΑΕ044243/2007 Α.Δ.Τ. ΑΖ 556040/2008 Α.Δ.Τ. Π 195231/1989

™Δ√πÃ∂π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏™

∞ÚÌfi‰È·  ÀËÚÂÛ›· - ¡ÔÌ·Ú¯›·: °ÂÓÈÎ‹ °Ú·ÌÌ·ÙÂ›· ∂ÌÔÚ›Ô˘, °ÂÓÈÎ‹ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ∂ÛˆÙ. ∂ÌÔÚ›Ô˘ ∞˘ÙÔÙÂÏ¤˜ ΔÌ‹Ì· °.∂.ª.∏ 

¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜: www.mytilineos.gr
™‡ÓıÂÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ : ∂À∞°°∂§√™ ªÀΔπ§∏¡∞π√™,  √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, / ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜, ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ & ¢ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜,
πø∞¡¡∏™ ªÀΔπ§∏¡∞π√™, ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜ / ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜, ∞ÓÙÈÚfiÂ‰ÚÔ˜, °∂øƒ°π√™-º∞¡√Àƒπ√™ ∫√¡Δ√À∑√°§√À,
√ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ / ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜, ∂ÓÙÂÙ·ÏÌ¤ÓÔ˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, ™√ºπ∞ ¢∞™∫∞§∞∫∏, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∂È¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ / ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜, 

WADE BURTON, /ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜, ¡π∫√§∞√™ ∫∞ƒ∞ª√À∑∏™, √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ / ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜, 
∞¶√™Δ√§√™ °∂øƒ°π∞¢∏™, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ / ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜, Ãƒ∏™Δ√™ ∑∂ƒ∂º√™, ∞Î·‰ËÌ·˚Îfi˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ 
º˘ÛÈÎ‹˜ ÙË˜ ∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ / ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜, 
ªπÃ∞∏§ Ã∞¡¢ƒ∏™, ∂ÊÔÏÈÛÙ‹˜, ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ¢™ ÙË˜ CHANDRIS England Ltd / ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ªË ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ª¤ÏÔ˜
∏ÌÂÚÔÌËÓ›· ¤ÁÎÚÈÛË˜ ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ: 17 ª·ÚÙ›Ô˘ 2015
¡fiÌÈÌÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜: μ·Û›ÏË˜ ∫·˙¿˜ (∞.ª. ™√∂§ 13281), ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ •‡Ó·˜ (∞.ª.™√∂§ 34081)
∂ÏÂÁÎÙÈÎ‹ ÂÙ·ÈÚ›·: GRANT THORNTON  
Δ‡Ô˜ ¤ÎıÂÛË˜ ÂÏ¤Á¯Ô˘ ÂÏÂÁÎÙÒÓ: ªÂ Û‡ÌÊˆÓË ÁÓÒÌË -  £¤Ì·Ù· ¤ÌÊ·ÛË˜

19. Εκκρεμεί επίδικη απαίτηση της θυγατρικής εταιρείας ΜΕΤΚΑ Α.Ε., από προμηθευτή της ποσού € 29,7 εκ. το οποίο αφορά σε αποζημίωση λόγω κακής εκτέλεσης. Η αντίδικη
εταιρεία έχει υποβάλλει αναγνωριστική αγωγή ότι δεν έχει υποχρέωση να καταβάλλει στην θυγατρική το παραπάνω ποσό. Η θυγατρική θα αναγνωρίσει στα αποτελέσματά
της το ποσό που τυχόν θα της αποδοθεί κατά τον χρόνο της θετικής έκβασης και είσπραξής της. Για την παραπάνω υπόθεση έχει επιπλέον καταθέσει η αντίδικη εταιρεία αί-
τηση διαιτησίας κατά της απορροφόμενης εταιρείας RODAX ATEE της οποίας τις υποθέσεις συνεχίζει αυτοδικαίως η ΜΕΤΚΑ Α.Ε.

20. Σχετικά με τα ενημερωτικά σημειώματα που απέστειλε ο ΑΔΜΗΕ στη θυγατρική εταιρεία Αλουμίνιον της Ελλαδος την 17/1/2014 παραπέμπουμε στη σημείωση 4.36.2 των
Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 

21. Για τη Σύμβαση αγοράς Ηλεκτρικης Ενέργειας της θυγατρικής εταιρείας Αλουμίνιον της Ελλάδος από την εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. παραπέμπουμε στη σημείωση 4.36.2 των Ετή-
σιων Οικονομικών Καταστάσεων.

22. Τα θέματα έμφασης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σχετίζονται : 1. Με την επεξηγηματική σημείωση 4.36 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. Ειδικότερα, η θυγα-
τρική ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ) και η Δ.Ε.Η. δεν έχουν έλθει σε συμφωνία ως προς τους όρους τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας της τελευταί-
ας προς την πρώτη, από 1η Ιανουαρίου 2014 και έπειτα. Από την οριστικοποίηση των διαπραγματεύσεων των δυο μερών μπορεί να προκύψουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις για
την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, οι οποίες δεν μπορούν να εκτιμηθούν στην παρούσα φάση με αξιόπιστο τρόπο. 2. Στην επεξηγηματική σημείωση 3.9 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστά-
σεων, όπου περιγράφεται το θέμα της επαναδιατύπωσης ενοποιημένων στοιχείων των χρήσεων 2013 και 2012, κατόπιν λήψης το Δεκέμβριο του 2014 από τη θυγατρική
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ σχετικής ενημέρωσης από τον πελάτη της ΑΔΜΗΕ, που αφορούσε σε παρελθούσες περιόδους.



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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε και του
ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδι-

κτύου της www.mytilineos.gr όπου αναρτώνται  οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια  Υπηρεσία - Νομαρχία :                                                                                         Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Διεύθυνση Εσωτ. Εμπορίου Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.Μ.Η
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας:                                                                                        www.mytilineos.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:                                                                                     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Οικονομολόγος, / Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός / Μη Εκτελεστικό 
                                                                                                                                               Μέλος, Αντιπρόεδρος, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ, Οικονομολόγος / Εκτελεστικό Μέλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, ΣΟΦΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, Σύμβουλος 
                                                                                                                                               Επιχειρήσεων / Μη Εκτελεστικό Μέλος, WADE BURTON, /Μη Εκτελεστικό Μέλος, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό 
                                                                                                                                               Μέλος, ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ, Ακαδημαϊκός, Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας Πανεπιστημίου Αθηνών / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΝΔΡΗΣ, 
                                                                                                                                               Εφοπλιστής, Πρόεδρος ΔΣ της CHANDRIS England Ltd / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:      22 Μαρτίου 2016
Νόμιμος ελεγκτής:                                                                                                               Εμμανουήλ Μιχαλιός (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25131), Αθανάσιος Ξύνας (Α.Μ.ΣΟΕΛ 34081)
Ελεγκτική εταιρία:                                                                                                               GRANT THORNTON (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127)
Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτών:                                                                            Με σύμφωνη γνώμη - θέμα έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

                                                                                                                              Ο ΟΜΙΛΟΣ                                  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
                                                                                                                  31/12/15            31/12/14             31/12/15              31/12/14
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                                                                                                                           
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία                              1.070.375          1.063.357                  9.746                   9.924
Άυλα περιουσιακά στοιχεία                                                                     239.506             240.927                       68                        72
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία                                                        528.309             388.725               651.112               860.717
Αποθέματα                                                                                                239.276             152.287                        11                        11
Απαιτήσεις από πελάτες                                                                           470.014             407.018                       85                   9.494
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                                        351.924             428.432                 44.833                   3.699
Σύνολο Ενεργητικού                                                                             2.899.404          2.680.746              705.855               883.917

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                                                                                                                                                      
Μετοχικό Κεφάλαιο                                                                                  113.643             125.335               113.408               125.100
Αποθεματικό Ιδίων Μετοχών                                                                              -                         -                          -                           -
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων                                                             850.714             784.218              370.915               371.177
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας (α)              964.358             909.553              484.324               496.277
∆ικαιώµατα μειοψηφίας (β)                                                                      265.980             251.672                           -                            -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)                                                  1.230.338          1.161.226              484.324               496.277
Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις                                           404.278             524.023                          -               151.981
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                          294.132             278.102                58.918                 78.885
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις                                            323.258             162.838                24.375                 12.999
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις                                                  647.399             554.557              138.238               143.776
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)                                                                     1.669.066          1.519.520               221.531               387.640
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)             2.899.404          2.680.746              705.855               883.917

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

                                                                                                                              Ο ΟΜΙΛΟΣ                                  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
                                                                                                                  31/12/15            31/12/14             31/12/15              31/12/14
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου
(01.01.2015 και 01.01.2014 αντίστοιχα)                                                1.161.226          1.090.347              496.277               504.568
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)                                 93.853               95.143                   (261)                (2.273)
Αύξηση / (µείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου                                             (11.692)                    317              (11.692)                           -
∆ιανεµηθέντα µερίσµατα                                                                        (12.988)               (7.770)                          -                           -
Μεταβολή από Εξαγορά μεριδίου θυγατρικής                                                  -                  (211)                          -                           -
Μεταφορά από/σε αποθεματικά                                                                      (3)                    (37)                          -                           -
Μεταβολή λόγω απορρόφησης θυγατρικής                                                      -                         -                          -                (6.018)
Μεταβολή κεφαλαίων από Πώληση θυγατρικής                                           (59)             (16.564)                            -                            -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου
(31.12.2015 και 31.12.2014 αντίστοιχα)                                                1.230.338          1.161.226              484.324               496.277

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

                                                                                                                                                                     Ο ΟΜΙΛΟΣ
                                                                                                                              1/1-31/12/15                      1/1-31/12/14
                                                                                                Συνεχιζόμενες        Διακοπτόμενες                                 Συνεχιζόμενες       Διακοπτόμενες
                                                                                                             Δραστηριότητες      Δραστηριότητες           Σύνολο      Δραστηριότητες     Δραστηριότητες         Σύνολο
Κύκλος Εργασιών                                                                        1.382.873                    4.004    1.386.877              1.232.604                   7.713   1.240.318
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)                                                                   226.520                  (1.572)       224.948                 240.819                   2.307      243.126
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών                                                                                                                                                                       
και επενδυτικών αποτελεσµάτων                                                 174.247                  (4.675)       169.572                 197.630                    (220)      197.410
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων                                                          108.791                  (4.713)       104.078                 136.311                    (259)      136.052
Μείον φόροι                                                                                    (28.379)                             -       (28.379)                (22.643)                            -     (22.643)
Κέρδη / (ζηµιές) μετά από φόρους (Α)                                            80.412                  (4.713)         75.699                 113.667                    (259)      113.408
Ιδιοκτήτες μητρικής                                                                         52.261                  (4.713)         47.548                   65.149                    (259)        64.890
Δικαιώματα μειοψηφίας                                                                   28.151                             -         28.151                   48.519                            -        48.519
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)                                 18.154                             -         18.154                (18.266)                            -     (18.266)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)        98.567                  (4.713)         93.853                   95.401                    (259)        95.142
Ιδιοκτήτες μητρικής                                                                         71.351                  (4.713)         66.638                   53.579                    (259)        53.320
Δικαιώματα μειοψηφίας                                                                   27.215                            -         27.215                   41.823                           -        41.823
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά ( σε € )                 0,4470                (0,0403)         0,4067                   0,5572               (0,0022)        0,5550
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,                                                                                                                                                                     
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων       234.103                  (3.265)       230.838                 253.896                   1.295      255.191

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
                                                                                                                               1/1-31/12/15                                 1/1-31/12/14
Κύκλος Εργασιών                                                                                                          13.528                                          14.410
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)                                                                                                         26                                                 24
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών                                                                                                                           
και επενδυτικών αποτελεσµάτων                                                                                (2.506)                                            7.341
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων                                                                                         (1.705)                                          (4.728)
Μείον φόροι                                                                                                                     1.434                                             2.504
Κέρδη / (ζηµιές) μετά από φόρους (Α)                                                                            (271)                                          (2.224)
Ιδιοκτήτες μητρικής                                                                                                         (271)                                          (2.224)
Δικαιώματα μειοψηφίας                                                                                                     -                                                     -
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)                                                                      10                                                (49)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)                                        (261)                                          (2.273)
Ιδιοκτήτες μητρικής                                                                                                         (261)                                          (2.273)
Δικαιώματα μειοψηφίας                                                                                                          -                                                    -
Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά ( σε € )                                            (0,0023)                                        (0,0190)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,                                                                                                                          
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων                                      (2.161)                                            7.725

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

                                                                                                                                                                 Ο ΟΜΙΛΟΣ                                 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
                                                                                                                                               1/1-31/12/15       1/1-31/12/14       1/1-31/12/15     1/1-31/12/14
Λειτουργικές δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)                                               108.791               136.311                (1.705)              (4.728)
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων (Διακοπείσες δραστηριότητες)                                                     (4.713)                   (259)                          -                        -
Πλέον / μείον προσαρμογές για:                                                                                                                                                                                               
Αποσβέσεις                                                                                                                                    61.266                57.781                     345                   384
Απομειώσεις                                                                                                                                          42                  1.970                       42                        -
Προβλέψεις                                                                                                                                    (1.051)                (3.598)                   (457)                        -
Συναλλαγματικές Διαφορές                                                                                                         (3.763)              (16.662)                  2.889              (3.155)
Λοιπά αποτελέσματα λειτουργικών δραστηριοτήτων                                                                   (508)                     (12)                          -                        -
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας                      (503)                (9.693)              (16.241)              (8.047)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                                                                                           54.563                60.438                15.441               20.118
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:                                                                                                                                                      
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων                                                                                                  (81.131)              (24.897)                          -                        -
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων                                                                                                 (104.579)              145.739                10.657              14.399
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)                                                               (41.291)            (106.518)              (15.806)            (15.588)
Μείον:                                                                                                                                                                                                                                        
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα                                                             (50.752)              (54.285)              (10.377)            (13.586)
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος                                                                                             (20.824)              (14.353)                   (760)                        -
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες                                                                  (720)                   (903)                            -                          -
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)                                        (85.173)              171.059              (15.974)            (10.202)

Επενδυτικές δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                 
Αγορά /Πώληση θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής)                                    (2)                (1.473)                          -                 (288)
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων                                             (44.881)              (54.588)                   (163)                   (83)
Αγορά συγγενών επιχειρήσεων                                                                                                   (2.450)                       (6)                          -                        -
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων                                                               282                  7.466                          -                     15
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση                     (108)                          -                          -                        -
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση                      -                          5                          -                        -
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων                  4.660                21.529                     540                        -
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων                     (6.832)              (18.676)                          -                        -
Εισπράξεις επιχορηγήσεων                                                                                                                599                          -                          -                        -
Τόκοι εισπραχθέντες                                                                                                                       1.825                  5.157                         3                   102
Μερίσματα εισπραχθέντα                                                                                                                  160                         4                16.080                7.796
Εισπράξεις από επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικής                                                                              -                          -               157.600                        -
Λοιπά                                                                                                                                                          1                        24                            -                          -
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)                                         (46.745)              (40.557)              174.060                7.543

Xρηματοδοτικές δραστηριότητες                                                                                                                                                                                           
Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης                                                                                                         (3)                     (37)                          -                        -
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια                                                                  295.593              187.296                13.190                        -
Εξοφλήσεις δανείων                                                                                                                 (251.000)            (186.159)            (159.122)                        -
Μερίσματα πληρωθέντα                                                                                                             (13.787)                (7.965)                          -                        -
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους                                                                  (11.702)                            -               (11.692)                          -
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)                                    19.101                (6.865)            (157.623)                          -
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)                                                                                     (112.817)              123.636                      462              (2.659)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου                                                 313.428              181.769                      786                 3.443
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                                             249                   8.022                            -                        3
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  της περιόδου                                                 200.859              313.427                  1.249                   786

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οι-
κονομικές  καταστάσεις της χρήσης 2015, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 3.9 των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.  

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείω-
ση 4.35.1 των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. Για τη χρήση 2012 και 2013 οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες υπόκει-
νται σε φορολογικό έλεγχο, έλαβαν εντός του 2013 και 2014 αντίστοιχα Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χω-
ρίς να προκύψουν διαφορές. Για τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2014, οι εταιρείες του Ομίλου που δραστηριοποι-
ούνται στην Ελλάδα είχαν υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013 όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.4262/2014. Ο εν λόγω φορολογικός
έλεγχος ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015 και χορηγήθηκαν τα σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά από
τους νόμιμους ελεγκτές. Για τη χρήση 2015, ο φορολογικός έλεγχος διενεργείται ήδη από τους νόμιμους ελεγκτές και
δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις Οι-
κονομικές Καταστάσεις. Τέλος, ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος, από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Οικο-
νομικών,  της μητρικής εταιρείας Μυτιληναίος Α.Ε. για τις χρήσεις 2007-2010. Οι φορολογικές διαφορές που προέκυ-
ψαν ανήλθαν σε €760 χιλ. 

3. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές του Ισολογισμού 31 Δεκεμβρίου 2014.                                                                    
4. Επί των ακινήτων του Ομίλου υφίστανται εμπράγματες εξασφαλίσεις ύψους 499,8εκ για εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού. 
5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται για τον Όμιλο σε 1.853 και για

την Εταιρεία σε 72. Αντίστοιχα την 31/12/2014 ανήλθε για τον Όμιλο σε 1.807 και για την Εταιρεία σε 73.                                     
6. Επενδύσεις περιόδου 1/1 - 31/12/2015:  Όμιλος € 44.881 χιλ. και Εταιρεία €163 χιλ.                                                                           
7. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων από την έναρξη της οικονομικής περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα

συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:                                                 
                                                                                                                                                                                                                          
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ                                                                            Ο ΟΜΙΛΟΣ        Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ                              
Έσοδα                                                                                                                                             193                  25.714
Έξοδα                                                                                                                                          4.189                  21.255
Απαιτήσεις                                                                                                                                     731                  42.098
Υποχρεώσεις                                                                                                                                   4 7515                0. 24
Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης                                      17.976                    3.280
Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης                                                              -                            -
Υποχρεώσεις προς διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης                                                        -                         54                              

8. Στον πίνακα "Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων", τα ποσά που καταχωρήθηκαν στη γραμμή "Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)" κατά τη 31η Δεκεμβρίου 2015 και 2014 αντίστοι-
χα, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                         

Ο ΟΜΙΛΟΣ                        Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
                                                                                                               31/12/15                 31/12/14            31/12/15                31/12/14

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου                                                  75.699                  113.408                  (271)                  (2.224)
Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των 
Οικονομικών Καταστάσεων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του εξωτερικού                                                   17.960                 (13.940)                         -                             -
Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών                                                          197                   (2.252)                         -                             -
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)                                                              (770)                   (2.501)                      14                        (68)
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία                          -                              -                         -                             -
Κέρδη / (Ζημία) από πώληση ιδίων κεφαλαίων                                        -                              -                         -                             -
Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών          647                              -                         -                             -
Αναβαλλόμενος φόρος από αναλογιστκά Κέρδη / (Ζημίες)             120                         427                      (4)                          19
Μεταβολή αποθεματ. από αλλαγή φορολογικού συντελεστή                -                               -                           -                              -
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)                       93.853                    95.141                  (261)                  (2.273)

9. Την 31/12/2014 έληξε η ισχύς του μεταβατικού μηχανισμού διασφάλισης επάρκειας ισχύος. Για τον  νέο μεταβατικό μηχανισμό
αποζημίωση ευελιξίας, με προβλεπόμενη ισχύ από 1/1/2015, παρότι είχαν ολοκληρωθεί,  από τον Ιανουάριο 2015, όλες οι  διαδι-
κασίες δημόσιας διαβούλευσης τα τελευταία στοιχεία από  την πλευρά της Ελλάδας προς τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού
(Γ.Δ.Α.) της Ε.Ε. πήγαν με μεγάλη καθυστέρηση (Σεπτέμβριος 2015), με αποτέλεσμα να παρέλθει ο χρόνος που απαιτείτο για τη
θέση σε ισχύ του μηχανισμού για τη χρήση του 2015. Συνεπεία αυτού, τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικο-
νομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου Μυτιληναίος για το δωδεκάμηνο του 2015 εμφανίζονται μειω-
μένα κατά το ποσό των 46εκ € περίπου.

10. Σχετικά με τα ενημερωτικά σημειώματα του ΑΔΜΗΕ προς τη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου "ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Α.Ε.", παραπέμπουμε στη σημείωση 4.35.2 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.                                                                              

11. Για τη Σύμβαση αγοράς Ηλεκτρικης Ενέργειας της θυγατρικής εταιρείας "ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", παραπέμπουμε
στη σημείωση 4.35.2 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.                                                                                                                    

12. Υπάρχουν λοιπές ενδεχόμενες αξιώσεις τρίτων, ύψους €5,46 εκατ., κατά του Ομίλου, για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί πρό-
βλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων καθώς πρόκειται για αξιώσεις η έκβαση των οποίων κρίνεται αβέβαιη. Επιπλέον, υπάρ-
χουν αξιώσεις του Ομίλου κατά τρίτων οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε €72,02εκ. (Σημείωση 4.35.2 των Ετήσιων Οικονομικών
Καταστάσεων).                                                                                                                                                                                                        

13. Εκκρεμεί επίδικη απαίτηση της θυγατρικής εταιρείας ΜΕΤΚΑ Α.Ε., από προμηθευτή της ποσού € 28,1 εκ. το οποίο αφορά σε
αποζημίωση λόγω κακής εκτέλεσης. Η αντίδικη εταιρεία έχει υποβάλλει αναγνωριστική αγωγή ότι δεν έχει υποχρέωση να κατα-
βάλλει στην θυγατρική το παραπάνω ποσό. Η θυγατρική θα αναγνωρίσει στα αποτελέσματά της  το ποσό που τυχόν θα της απο-
δοθεί κατά τον χρόνο της θετικής έκβασης και είσπραξής της. Για την παραπάνω υπόθεση έχει επιπλέον καταθέσει η αντίδικη
εταιρεία αίτηση διαιτησίας κατά της απορροφόμενης εταιρείας RODAX ATEE της οποίας τις υποθέσεις συνεχίζει αυτοδικαίως η
ΜΕΤΚΑ Α.Ε.                                                                                                                                                                                                              

14. Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, ΜΕΤΚΑ Α.Ε., στις 09/06/2015 ανέλαβε με την υπογραφή συμβολαίου με την Δημόσια Επιχεί-
ρηση Ηλεκτρισμού την Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση ̈ με το κλειδί στο χέρι¨ δύο (2) καινούργιων
Αεριοστροβιλικών Μονάδων τύπου TURBOMACH TITAN 130, ανοιχτού κύκλου, ισχύος στους ακροδέκτες της γεννήτριας
13.060 kW σε συνθήκες ISO με καύσιμο ελαφρύ πετρέλαιο (LFO) στον ΑΣΠ Πάρου και ΑΣΠ Μυκόνου συμβατικού τιμήματος €
16,5 εκ. Το έργο θα υλοποιηθεί με διαδικασία ταχεία εκτέλεσης (fast-track).                                                                                               

15.  Στις 16/06/2015, η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, ΜΕΤΚΑ Α.Ε., υπέγραψε την πέμπτη κατά σειρά σύμβαση κατασκευής συ-
γκροτημάτων των αντιπυραυλικών αμυντικών συστημάτων Patriot για τη Raytheon Company, τα οποία προορίζονται για την κυ-
βέρνηση του ΚΑΤΑΡ. Ο αναθέτων φορέας είναι η INTRACOM Defense Electronics στα πλαίσια της συμφωνίας με την Raytheon
Company/IDS (Integrated Defense Systems) και το αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή και παράδοση 44 semi-trailers και
34 launcher platforms. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε $ 38,6 εκατ. και η ολοκλήρωση των παραδόσεων αναμένεται
να γίνει εντός του 2018.

16.  Την 24/07/2015 η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΜΕΤΚΑ Α.Ε., υπέγραψε την έκτη κατά σειρά Σύμβαση κατασκευής συγκροτη-
μάτων των αντιπυραυλικών αμυντικών συστημάτων Patriot  για τη Raytheon Company, τα οποία προορίζονται για την κυβέρνηση
της Σαουδικής Αραβίας. Ο αναθέτων φορέας είναι η INTRACOM Defense Electronics στα πλαίσια της συμφωνίας με την
Raytheon Company/IDS (Integrated Defense Systems) και το αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατασκευή και παράδοση 42 semi-
trailers και 36 launcher platforms. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε $ 37,9 εκατ. και η ολοκλήρωση των παραδόσεων
αναμένεται να γίνει εντός του 2018.                                                                                                                                                                  

17. Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, ΜΕΤΚΑ Α.Ε., στις 09/06/2015 ανέλαβε με την υπογραφή συμβολαίων με τον Διαχειριστή Ελ-
ληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. «ΔΕΔΔΗΕ» την κατασκευή και συντήρηση των δικτύων στις περιοχές
Ιωαννίνων-Κεφαλονιάς-Κομοτηνής  & Φλώρινας, από την 01/07/2015 και για τρία έτη με συνολικό προϋπολογιστικό συμβατικό
τίμημα € 13,6 εκ.                                                                                                                                                                                                     

18. Εντός του Ιουνίου 2015, η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ανακοίνωσε την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της
μονάδας ισχύος 143MW συνδυασμένου κύκλου στη Ζάρκα της Ιορδανίας για λογαριασμό της Samra Electric Power Co. (SEPCO).
Το έργο  αφορά τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λειτουργία Μονάδας ισχύος 143MW και αποτελεί επέκταση σε
υπάρχουσα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, προσθέτοντας έναν σταθμό συνδυασμένου κύκλου τεχνολογίας ALSTOM στις υπό
λειτουργία εγκαταστάσεις ανοικτού κύκλου.Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε $143 εκατ.  και 11 εκατ. Ιορδανικά δη-
νάρια. Η ολοκλήρωση της εμπορικής λειτουργίας αναμένεται στο τέλος του 2015.                                                                                 

19. Τον Σεπτέμβριο, η 100% θυγατρική εταιρεία της ΜΕΤΚΑ Α.Ε., Power Projects Limited ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης για τη μελέτη, προμήθεια και
κατασκευή (EPC) σταθμού παραγωγής ενέργειας ισχύος 250MW στην Γκάνα με τη μέθοδο ταχείας εκτέλεσης (fast-track), καθώς και για την παροχή υπη-
ρεσιών υποστήριξης της Λειτουργίας και Συντήρησης του Σταθμού. Η σχετική σύμβαση υπεγράφη με την κυβέρνηση της Γκάνα και την εταιρεία Ameri
Energy, εταίρο της ΜΕΤΚΑ στη συμφωνία. Με την ανάθεση της νέας αυτής σύμβασης, η ΜΕΤΚΑ προσθέτει στο τρέχον ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έρ-
γων της τη συμμετοχή της στο έργο, η οποία υπερβαίνει τα 360 εκ. δολάρια ΗΠΑ.                                                                                                                               

20. Η θυγατρική εταιρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε. στις 29/10/2015 ανέλαβε με την υπογραφή νέου συμβολαίου με την SPA, Société Algérienne de Gestion du Réseau de
Transport de l'Electricité GRTE και σε κοινοπραξία με τη θυγατρική της ΜΕΤΚΑ, POWER PROJECTS, τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και θέση σε λει-
τουργία Υποσταθμού Υψηλής Τάσης ανοιχτού τύπου AIS 220/60, 2x120MVA σε τοπικές συνθήκες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του συμβολαίου για τη
ΜΕΤΚΑ Α.Ε. είναι € 14,4 συν DZD 571,6 εκ (περίπου € 19.7 εκ. συνολικά) και το χρονοδιάγραμμα  είναι 24 μήνες.                                                                        

21.  Τον Οκτώβριο η ΜΕΤΚΑ ανακοίνωσε την ίδρυση της θυγατρικής της εταιρείας ΜΕΤΚΑ EGN, ως αποτέλεσμα της σύμπραξης με τον Όμιλο ΕΓΝΑΤΙΑ. Μέ-
χρι το τέλος της χρήσης, η εν λόγω θυγατρική εταιρεία  προχώρησε στην υπογραφή συμβολαίων για την ολοκληρωμένη μελέτη, προμήθεια και κατα-
σκευή (EPC) καθώς και τη λειτουργία και συντήρηση (O&M) 7 σταθμών παραγωγής ενέργειας με χρήση ηλιακών φωτοβολταϊκών τεχνολογιών (solar PV),
συνολικής ισχύος άνω των 116MW και με αξία συμβολαίου 112εκ. ευρώ περίπου. Το μεγαλύτερο συμβόλαιο αφορά σε μεγάλης κλίμακας έργο, ισχύος
57MW, στο Πουέρτο Ρίκο και έχει υπογραφεί με την Oriana Energy,LLC, θυγατρική του Ομίλου Sonnedix. Επιπλεόν, έχουν υπογραφεί 6 ακόμα συμβόλαια,
για έργα στο Ην. Βασίλειο με κορυφαίους επενδυτές, μεταξύ των οποίων και οι Lightsource, Moser Baer και η Canadian Solar.                                                    

22. Η θυγατρική εταιρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε. στις 23/11/2015 ανέλαβε με την υπογραφή νέου συμβολαίου με τη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε., το σχε-
διασμό και  τη μελέτη, τη βιομηχανοποίηση, τις δοκιμές στα εργοστάσια, τη προμήθεια, τη μεταφορά και αποθήκευση του εξοπλισμού και των υλικών
στον τόπο του Έργου,  την ανέγερση, την κατασκευή,  τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση, τις δοκιμές επί τόπου του Έργου και τη θέση σε λειτουργία
των Λεβήτων μετά την αναβάθμιση με πρωτογενή μέτρα (Λεβήτων με ενσωμάτωση του νέου εξοπλισμού και τροποποιημένου υπάρχοντος εξοπλισμού)
για μείωση των εκπομπών ΝΟx στις Μονάδες Ι και ΙΙ του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του συμβολαίου για τη ΜΕΤΚΑ Α.Ε. είναι
€ 13,75 εκ. και ο χρόνος υλοποίησης 22 μήνες συμπεριλαμβανομένων των τελικών Δοκιμών Απόδοσης.                                                                                       

23. Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, SOMETRA S.A., εισέφερε μέσω απόσχισης την 31/12/2015 τον κλάδο παραγωγής ψευδαργύρου και Μολύβδου καθώς
και των υποπροϊόντων τους στην νεοϊδρυθείσα για τον σκοπό αυτό θυγατρικής της εταιρεία Reycom Recycling (REYCOM). Ο εν λόγω μετασχηματισμός
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης που επιχειρεί ο Όμιλος αναφορικά με τη διακοπείσα δραστηριότητα Ψευδαργύρου και Μολύβδου
και συγκεκριμένα στα πλαίσια της πρόθεσής του να αναπτύξει τη δραστηριότητα ανακύκλωσης υπολειμμάτων μεταλλουργικής κατεργασίας με στόχο
την παραγωγή οξειδίων ψευδαργύρου(Zn) και Μολύβδου(Pb).                                                                                                                                                                 

24. Το θέμα έμφασης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σχετίζεται με την επεξηγηματική σημείωση 4.35 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. Ειδικό-
τερα, η θυγατρική ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ) και η Δ.Ε.Η. δεν έχουν έλθει σε συμφωνία ως προς τους όρους τιμολόγησης ηλε-
κτρικής ενέργειας της τελευταίας προς την πρώτη, από 1η Ιανουαρίου 2014 και έπειτα. Από την οριστικοποίηση των διαπραγματεύσεων των δυο μερών
μπορεί να προκύψουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις για την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ, οι οποίες δεν μπορούν να εκτιμηθούν στην παρούσα φάση με αξιόπιστο τρόπο.  

25. Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
Μαρούσι, 22 Μαρτίου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ         Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
                                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ                                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ                                                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ                                                             ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ
                                       Α.Δ.Τ. ΑΒ 649316/2006                                                                               Α.Δ.Τ. ΑΕ 044243/2007                                                                   Α.Δ.Τ. ΑΖ 556040/2008                                                                      Α.Δ.Τ. Π 195231/1989



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

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. και του
ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. Συνιστούμε, επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση 

διαδικτύου της www.mytilineos.gr όπου αναρτώνται  οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση επισκόπησης του νόμιμου ελεγκτή όποτε αυτή απαιτείται. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια  Υπηρεσία - Νομαρχία :                                                                                         Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Διεύθυνση Εσωτ. Εμπορίου Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.Μ.Η
Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρίας:                                                                                        www.mytilineos.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:                                                                                     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Οικονομολόγος, / Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός / Μη Εκτελεστικό 
                                                                                                                                               Μέλος, Αντιπρόεδρος, ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ, Οικονομολόγος / Εκτελεστικό Μέλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, ΣΟΦΙΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, Σύμβουλος 
                                                                                                                                               Επιχειρήσεων / Μη Εκτελεστικό Μέλος, WADE BURTON, /Μη Εκτελεστικό Μέλος, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό 
                                                                                                                                               Μέλος, ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ, Ακαδημαϊκός, Καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας Πανεπιστημίου Αθηνών / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, 
                                                                                                                                               ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΝΔΡΗΣ,  Εφοπλιστής, Πρόεδρος ΔΣ της CHANDRIS England Ltd / Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΡΕΑΣ, Γραμματέας Δ.Σ.
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων:      27 Μαρτίου 2017
Νόμιμος ελεγκτής:                                                                                                               Εμμανουήλ Μιχαλιός (Α.Μ. ΣΟΕΛ 25131), Αθανάσιος Ξύνας (Α.Μ.ΣΟΕΛ 34081)
Ελεγκτική εταιρία:                                                                                                               GRANT THORNTON (Α.Μ. ΣΟΕΛ 127)
Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτών:                                                                            Με σύμφωνη γνώμη - θέμα έμφασης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

                                                                                                                              Ο ΟΜΙΛΟΣ                                  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
                                                                                                                  31/12/16            31/12/15             31/12/16              31/12/15
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                                                                                                                           
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία                              1.073.255          1.070.375                  9.529                   9.746
Άυλα περιουσιακά στοιχεία                                                                     243.034             239.506                     159                        68
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία                                                        535.104             528.309              649.970               651.112
Αποθέματα                                                                                                257.409             239.276                          -                        11
Απαιτήσεις από πελάτες                                                                           590.578             470.014                     264                        85
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία                                        409.040             351.924                47.887                 44.833
Σύνολο Ενεργητικού                                                                             3.108.420          2.899.404              707.809               705.855

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ                                                                                                                                                      
Μετοχικό Κεφάλαιο                                                                                  113.643             113.643               113.408               113.408
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων                                                             875.738             850.714              370.897               370.916
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής εταιρείας (α)              989.382             964.358              484.306               484.324
∆ικαιώματα μειοψηφίας (β)                                                                      294.869             265.980                          -                           -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β)                                                  1.284.251          1.230.338              484.306               484.324
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις                                           428.650             404.278                  5.250                          -
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις                          360.480             294.132                57.545                 58.918
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις                                           387.525             323.258                18.831                 24.375
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                                                  647.513             647.399              141.877               138.238
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)                                                                     1.824.169          1.669.066              223.503               221.531
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)             3.108.420          2.899.404              707.809               705.855

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

                                                                                                                              Ο ΟΜΙΛΟΣ                                  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
                                                                                                                  31/12/16            31/12/15             31/12/16              31/12/15
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου 
(01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα)                                                1.230.339          1.161.226              484.324               496.277
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)                                 56.170               93.853                     (18)                   (261)
Αύξηση / (μείωση) Μετοχικού Κεφαλαίου                                                         -             (11.692)                          -               (11.692)
∆ιανεµηθέντα μερίσµατα                                                                          (3.267)             (12.988)                          -                           -
Μεταφορά από/σε αποθεματικά                                                                     918                      (3)                          -                           -
Μεταβολή κεφαλαίων από Πώληση θυγατρικής                                            92                    (59)                          -                           -
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου 
(31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα)                                                1.284.251          1.230.339              484.306               484.324

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

                                                                                                                                                                     Ο ΟΜΙΛΟΣ
                                                                                                                              1/1-31/12/16                      1/1-31/12/15
                                                                                                Συνεχιζόμενες        Διακοπτόμενες                                 Συνεχιζόμενες       Διακοπτόμενες
                                                                                                             Δραστηριότητες      Δραστηριότητες           Σύνολο      Δραστηριότητες     Δραστηριότητες         Σύνολο
Κύκλος Εργασιών                                                                        1.246.086                    4.042    1.250.128              1.382.873                   4.004   1.386.877
Μικτά κέρδη / (ζημιές)                                                                   200.402                     (878)       199.524                 226.520                 (1.572)      224.948
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών                                                                                                                                                                      
και επενδυτικών αποτελεσμάτων                                                 148.294                  (2.584)       145.710                 174.247                 (4.675)      169.572
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων                                                            85.276                  (2.630)         82.646                 108.791                 (4.713)      104.078
Μείον φόροι                                                                                    (21.407)                            -       (21.407)                (28.379)                           -     (28.379)
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)                                            63.869                  (2.630)         61.240                   80.412                 (4.713)        75.699
Ιδιοκτήτες μητρικής                                                                         36.796                  (2.630)         34.166                   52.261                 (4.713)        47.548
Δικαιώματα μειοψηφίας                                                                   27.074                            -         27.074                   28.151                           -        28.151
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)                                (5.070)                            -         (5.070)                   18.154                           -        18.154
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)        58.800                  (2.630)         56.170                   98.566                 (4.713)        93.854
Ιδιοκτήτες μητρικής                                                                         26.795                  (2.630)         24.165                   71.351                 (4.713)        66.638
Δικαιώματα μειοψηφίας                                                                   32.006                            -         32.006                   27.215                           -        27.215
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)                   0,3147                (0,0225)         0,2922                   0,4470               (0,0403)        0,4067
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,                                                                                                                                                                     
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων       221.620                  (1.824)       219.796                 234.103                 (3.265)      230.838

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
                                                                                                                               1/1-31/12/16                                 1/1-31/12/15
Κύκλος Εργασιών                                                                                                            6.887                                          13.528
Μικτά κέρδη / (ζημιές)                                                                                                          11                                                 26
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών                                                                                                                           
και επενδυτικών αποτελεσμάτων                                                                                  3.617                                          (2.506)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων                                                                                              539                                          (1.705)
Μείον φόροι                                                                                                                      (553)                                            1.434
Κέρδη / (ζηµιές) μετά από φόρους (Α)                                                                             (14)                                             (271)
Ιδιοκτήτες μητρικής                                                                                                           (14)                                             (271)
Δικαιώματα μειοψηφίας                                                                                                          -                                                    -
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)                                                                     (4)                                                 10
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)                                         (18)                                             (261)
Ιδιοκτήτες μητρικής                                                                                                           (18)                                             (261)
Δικαιώματα μειοψηφίας                                                                                                          -                                                    -
Κέρδη µετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)                                              (0,0001)                                        (0,0023)
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,                                                                                                                          
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων                                        3.970                                          (2.161)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ

                                                                                                                                                                 Ο ΟΜΙΛΟΣ                                 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
                                                                                                                                               1/1-31/12/16       1/1-31/12/15       1/1-31/12/16     1/1-31/12/15
Λειτουργικές δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων (Συνεχιζόμενες δραστηριότητες)                                                 85.276              108.791                     539              (1.705)
Κέρδη/ (ζημιές) προ φόρων (Διακοπείσες δραστηριότητες)                                                     (2.630)                (4.713)                          -                        -
Πλέον / μείον προσαρμογές για:                                                                                                                                                                                               
Αποσβέσεις                                                                                                                                    74.086                61.266                     354                   345
Απομειώσεις                                                                                                                                        279                       42                       75                     42
Προβλέψεις                                                                                                                                    (1.386)                (1.051)                          -                 (457)
Συναλλαγματικές Διαφορές                                                                                                         (8.628)                (3.763)                     529                2.889
Λοιπά αποτελέσματα λειτουργικών δραστηριοτήτων                                                                          -                   (508)                          -                        -
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας                     1.233                   (503)                (4.879)            (16.241)
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα                                                                                           51.422                54.563                  7.954              15.441
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης 
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:                                                                                                                                                      
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων                                                                                                  (33.761)              (81.131)                        11                        -
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων                                                                                                 (101.254)              (87.684)                (4.230)              10.657
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)                                                                 45.223              (41.291)                (7.133)            (15.806)
Μείον:                                                                                                                                                                                                                                        
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα                                                             (48.314)              (50.752)                (4.231)            (10.377)
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος                                                                                             (14.281)              (20.824)                       (3)                 (760)
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες                                                                    712                   (720)                          -                        -
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)                                          47.977              (68.278)              (11.015)            (15.974)

Επενδυτικές δραστηριότητες                                                                                                                                                                                                  
Αγορά /Πώληση θυγατρικών (μείον χρηματικών διαθεσίμων θυγατρικής)                                (358)                       (2)                          -                        -
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων                                             (90.755)              (44.881)                   (240)                 (163)
Αγορά συγγενών επιχειρήσεων                                                                                                 (10.000)                (2.450)                          -                        -
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων                                                            1.326                     282                       13                        -
Αγορά χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση                            -                   (108)                          -                        -
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση                     5                          -                          -                        -
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων                          -                   4.660                          -                   540
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων                     (2.000)                (6.832)                          -                        -
Εισπράξεις επιχορηγήσεων                                                                                                             3.383                     599                          -                        -
Τόκοι εισπραχθέντες                                                                                                                       1.608                  1.825                         1                       3
Μερίσματα εισπραχθέντα                                                                                                                    18                     160                  5.928              16.080
Εισπράξεις από επιστροφή κεφαλαίου θυγατρικής                                                                              -                          -                          -            157.600
Λοιπά                                                                                                                                                        9                         1                          -                        -
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)                                         (96.764)              (46.745)                  5.702            174.060

Xρηματοδοτικές δραστηριότητες                                                                                                                                                                                           
Πληρωμή φόρου συγκέντρωσης                                                                                                         (3)                       (3)                          -                        -
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια                                                                  292.471              295.593                12.900              13.190
Εξοφλήσεις δανείων                                                                                                                 (205.344)            (251.000)                (8.500)          (159.122)
Μερίσματα πληρωθέντα                                                                                                               (3.109)              (13.787)                          -                        -
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους                                                                              -              (11.702)                          -            (11.692)
Λοιπά                                                                                                                                             (41.073)              (16.895)                          -                        -
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)                                    42.942                  2.205                  4.400          (157.623)
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)         (5.845)            (112.817)                   (913)                   462
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου                                                 200.859              313.428                  1.249                   786
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα                                         2.869                     249                          -                        -
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου                                                  197.884              200.859                     336                1.249

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Οι εταιρείες του Ομίλου με τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής καθώς και η μέθοδος ενσωμάτωσής τους στις ενοποιημένες οι-

κονομικές  καταστάσεις της χρήσης 2016, παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 3.10 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.  
2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 4.36.1

των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. Για τη χρήση 2012 και 2013 οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες υπόκεινται σε φορολογι-
κό έλεγχο, έλαβαν εντός του 2013 και 2014 αντίστοιχα Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφο-
ρές.Για τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2014 και 2015, οι εταιρείες του Ομίλου που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είχαν
υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παρ.1
του Ν.4174/2013 όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν.4262/2014 . Οι εν λόγω φορολογικοί έλεγχοι ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια
της χρήσης 2015 και 2016 αντίστοιχα, για τις περισσότερες εταιρείες του Ομίλου και χορηγήθηκαν τα σχετικά φορολογικά πι-
στοποιητικά από τους νόμιμους ελεγκτές. Για τη χρήση 2016 ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφω-
σης βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν αναμένεται κατά την ολοκλήρωσή του να προκύψουν διαφορές με ουσιώδη διαφοροποίηση
στις φορολογικές υποχρεώσεις που αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Σύμφωνα με την πρόσφατη σχετική νομοθε-
σία, ο έλεγχος και η έκδοση των φορολογικών πιστοποιητικών, ισχύει για τις χρήσεις 2016 και εφεξής, σε προαιρετική βάση.
Εντός του 2016 ξεκίνησε φορολογικός έλεγχος ,από τις Αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Οικονομικών  έλεγχος για την θυγα-
τρική εταιρεία  ΜΕΤΚΑ Α.Ε για τις χρήσεις 2009-2010 και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος  έτους.  Η Διοίκηση
του Ομίλου εκτιμά ότι οι πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που  θα προκύψουν δεν θα υπερβαίνουν την ήδη σχηματισθείσα
πρόβλεψη.Τέλος, ολοκληρώθηκε ο φορολογικός έλεγχος, από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Οικονομικών,  της μητρικής
εταιρείας Μυτιληναίος Α.Ε. για τις χρήσεις 2007-2010. Οι φορολογικές διαφορές που προέκυψαν ανήλθαν σε €760 χιλ.                

3. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές του Ισολογισμού 31 Δεκεμβρίου 2015.                                                                          
4. Υφίστανται εμπράγματες εξασφαλίσεις επί των ακινήτων του Ομίλου ύψους 733,32 εκ € και λοιπές εμπράγματες εξασφαλίσεις

ύψους 168 εκ € για εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού.                                                                                                                                 
5. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται για τον Όμιλο σε 2.009 και για την

Εταιρεία σε 79.  Αντίστοιχα την 31/12/2015 ανήλθε για τον Όμιλο σε 1.853 και για την Εταιρεία σε 72.                                                  
6. Επενδύσεις περιόδου 1/1 - 31/12/2016:  Όμιλος € 90.755 χιλ. και Εταιρεία €240 χιλ.                                                                                  
7. Τα ποσά των αγορών και πωλήσεων από την έναρξη της οικονομικής περιόδου που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα συν-

δεδεμένα προς αυτήν μέρη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:                                                              
                                                                                                                                                                                                                          
Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ                                                                             Ο ΟΜΙΛΟΣ        Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ                              
Έσοδα                                                                                                                                             664                  23.640
Έξοδα                                                                                                                                          4.816                  14.044
Απαιτήσεις                                                                                                                                  2.488                  45.055
Υποχρεώσεις                                                                                                                                   54                165.764
Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών διοίκησης                                      16.242                    2.579
Απαιτήσεις από διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης                                                               -                            -
Υποχρεώσεις προς διευθ. στελέχη και μέλη της διοίκησης                                                      47                         47                              

8. Στον πίνακα "Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων", τα ποσά που καταχωρήθηκαν στη γραμμή "Συγκεντρωτικά συνολικά
έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)" κατά τη 31η Δεκεμβρίου 2016 και 2015 αντίστοι-
χα, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:                                                                                                                                                     

Ο ΟΜΙΛΟΣ       Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
                                                                                                                                    31/12/16         31/12/15             31/12/16          31/12/15

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου                                                                       61.240            75.699                    (14)                (271)
Συναλλαγματικές διαφορές από τη μετατροπή των Οικονομικών 
Καταστάσεων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του εξωτερικού                   (538)            17.960                          -                       -
Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών                                                                         (6.004)                 197                          -                       -
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)                                                                                   (424)               (770)                       (6)                    14
Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις Ταμιακών Ροών                            1.741                 647                          -                       -
Αναβαλλόμενος φόρος από αναλογιστκά Κέρδη / (Ζημίες)                                  155                 120                         2                    (4)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)                                             56.170            93.854                    (18)                (261)

9. Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. C(2016) 1791 final εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (31.3.2016), με το άρθρο 150
του ν. 4389/2016 κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στο 3ο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των
Θεσμών, όπως αυτό ενσωματώθηκε στο ν. 4336/2015, θεσπίστηκε νομοθετικά ο Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευ-
ελιξίας και τέθηκε σε εφαρμογή από την 1.5.2016. Ανάλυση επί του θέματος παρατίθεται στη σημείωση 3.11 των Ετήσιων Οι-
κονομικών Καταστάσεων.

10. Για τη Μακροπρόθεσμη συμφωνία προμήθειας Ηλεκτρικης Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ και  της θυγατρικής εταιρείας "ΑΛΟΥΜΙ-
ΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε." γίνεται αναφορά στη σημείωση 3.11 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.                                  

11. Η θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, ΜΕΤΚΑ Α.Ε., ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης με την Amandi Energy Limited, η οποία
αφορά στη Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή (EPC) νέου σταθμού παραγωγής ενέργειας στην Γκάνα. Η σύμβαση υπεγράφη
στο Λονδίνο, στις 11/03/16.  H ΜΕΤΚΑ, σε κοινοπραξία με την General Electric, θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου και τη θέση
σε λειτουργία μιας μονάδας παραγωγής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου 192MW στο Takoradi. Η μονάδα θα κατασκευαστεί με
τη δυνατότητα λειτουργίας, τόσο με φυσικό αέριο, όσο και με ελαφρύ αργό πετρέλαιο, και θα χρησιμοποιήσει την πλέον προηγ-
μένη έκδοση του δοκιμασμένου αεριοστρόβιλου 9Ετης General Electric. Η κατασκευή του έργου θα ολοκληρωθεί σε 28 μήνες.
Η αξία του συμβολαίου για τη ΜΕΤΚΑ ανέρχεται στα $174 εκατομμύρια περίπου.                                                                                    

12. Τον Ιούνιο ανακοινώθηκε η στρατηγική συνεργασία του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και του Ομίλου ΟΤΕ στο χώρο της λιανικής αγο-
ράς.  Στο πλαίσιο αυτό, τα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ εμπλουτίζουν το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών που προσφέρουν
στους πελάτες τους με την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος από την PROTERGIA, τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο παραγωγό ηλε-
κτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Παράλληλα, η PROTERGIA ενισχύει το δίκτυο σημείων πώλησης και προώθησης των προϊόντων
της, καθώς θα διατίθενται σε κάθε γωνία της Ελλάδας μέσα από περισσότερα από 450 καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ. 

13. Τον Δεκέμβριο του 2016, η θυγατική εταιρεία του Ομίλου, ΜΕΤΚΑ Α.Ε, έγινε στρατηγικός επενδυτής στην IPS, με μερίδιο 10%,
μέσω αύξησης κεφαλαίου κατά 10 εκατ. ευρώ, δίνοντας στην εταιρεία τη δυνατότητα να επεκτείνει σημαντικά την παραγωγική
της ικανότητα, καθώς επίσης και να αναπτύξει περαιτέρω την ηγετική θέση της στην παγκόσμια αγορά των εφαρμογών ηλε-
κτρικής ενέργειας εκτός δικτύου (off-grid).                                                                                                                                                        

14. Στις 14/12/2016 ανακοινώθηκε η απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΩΝ»,«ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ,PROTERGIA AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑ-
ΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»  έναρξης της συγχώνευσης δι’ απορρόφησης της ΜΕΤΚΑ, της ΑτΕ, της
Protergia και της Protergia Thermo από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.Ο σκοπούμενος εταιρικός μετασχηματισμός αναμένεται να έχει ολο-
κληρωθεί το αργότερο έως τις 30/08/2017, καθώς και να επιφέρει βραχυπρόθεσμα κέρδη και τη δημιουργία περαιτέρω αξίας για
τους μετόχους. Αναλυτικά στη σημείωση 3.11 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

15.  Σχετικά με τα ενημερωτικά σημειώματα του ΑΔΜΗΕ προς τη θυγατρική εταιρεία του Ομίλου "ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Β.Ε.Α.Ε.", ανάλυση παρατίθεται στη σημείωση 4.36 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.

16. Σχετικά με την κρατική ενίσχυση της θυγατρικής εταιρεία του Ομίλου "ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.", ανάλυση παρα-
τίθεται στη σημείωση 4.36 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.                                                                                                         

17. Σχετικά με τις αξιώσεις της ΔΕΠΑ κατά των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου, PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ
POWER και ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ανάλυση παρατίθεται στη σημείωση 4.36 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.   

18. Σχετικά με τη διαφορά μεταξύ της θυγατρικής του Ομίλου, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και της ΔΕΣΦΑ, ανάλυση παρατίθεται
στη σημείωση 4.36 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.                                                                                                                      

19. Υπάρχουν λοιπές ενδεχόμενες αξιώσεις τρίτων, ύψους €4,21 εκατ., κατά του Ομίλου, για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη
σε βάρος των αποτελεσμάτων καθώς πρόκειται για αξιώσεις η έκβαση των οποίων κρίνεται αβέβαιη. Επιπλέον, υπάρχουν αξιώσεις
του Ομίλου κατά τρίτων οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε €21,85εκ. (Σημείωση 4.36 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).        

20. Εκκρεμεί επίδικη απαίτηση της θυγατρικής εταιρείας ΜΕΤΚΑ Α.Ε., από προμηθευτή της ποσού € 28,1 εκ. το οποίο αφορά σε απο-
ζημίωση λόγω κακής εκτέλεσης. Η αντίδικη εταιρεία έχει υποβάλλει αναγνωριστική αγωγή ότι δεν έχει υποχρέωση να καταβάλ-
λει στην θυγατρική το παραπάνω ποσό. Η θυγατρική θα αναγνωρίσει στα αποτελέσματά της  το ποσό που τυχόν θα της αποδοθεί
κατά τον χρόνο της θετικής έκβασης και είσπραξής της.  Για την παραπάνω υπόθεση έχει επιπλέον καταθέσει η αντίδικη εταιρεία
αίτηση διαιτησίας κατά της απορροφόμενης εταιρείας RODAX ATEE της οποίας τις υποθέσεις συνεχίζει αυτοδικαίως η ΜΕΤΚΑ.  

21. Εκκρεμεί επίδικη απαίτηση της μητρικής εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. από τη Δημοκρατία της Σερβίας ποσού US$ 98,9 εκατομμυ-
ρίων  συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, το οποίο αφορά σε αποκατάσταση της ζημίας που
προκλήθηκε εις βάρος της Εταιρείας ως αποτέλεσμα της μη τηρήσεως συμβατικών υποχρεώσεων που είχε αναλάβει η κρατική επι-
χείρηση της πρώην Γιουγκοσλαβίας (ήδη «Σερβία») με την επωνυμία «RTB BOR», για την οποία αποκατάσταση ευθύνεται και η Δη-
μοκρατία της Σερβίας λόγω παραβίασης διεθνών συμβατικών υποχρεώσεων. Για την εν λόγω υπόθεση η Εταιρεία άσκησε αγωγή
κατά της Δημοκρατίας της Σερβίας ενώπιον διεθνούς διαιτητικού δικαστηρίου. Ακολουθώντας τη διεξαγωγή της διαιτητικής δίκης
και την κατάθεση υπομνημάτων από τα μέρη με τους ισχυρισμούς τους, η διαιτητική διαδικασία ολοκληρώθηκε και αναμένεται το
αποτέλεσμα της. Η εταιρεία θα αναγνωρίσει στα αποτελέσματα της το ποσό που τυχόν θα κριθεί από το διαιτητικό δικαστήριο κατά
τον χρόνο της αναμενόμενης θετικής έκβασης. Το ποσό που εκτιμάται ότι θα επιδικαστεί δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια.         

22. Εντός της τρέχουσας χρήσης και κατόπιν της λήξεως της συμφωνίας της θυγατρικής εταιρείας  ΜΕΤΚΑ Α.Ε. με την UBAF (Τράπεζα)
για την τήρηση ταμειακών διαθεσίμων της Εταιρείας ύψους € 59,7 εκατ. σε προθεσμιακό λογαριασμό (term deposit), επακολούθησε η
άρνηση της UBAF να μεταφέρει το διατηρούμενο ως άνω υπόλοιπο στον λογαριασμό όψεως της θυγατρικής. Ο λόγος του παραπάνω

ήταν η επίκληση της ανάγκης χρήσεως του συγκεκριμένου ποσού ως εξασφαλίσεως (collateral) εν είδει ενεχυριασμένου λογαριασμού, για την περίπτωση που
ήθελε εγερθούν απαιτήσεις από αντεγγυήσεις που η Τράπεζα έχει παράσχει κατόπιν αιτήσεως της θυγατρικής με σκοπό την έκδοση εγγυητικών επιστολών κα-
λής εκτελέσεως. Συνεπεία του παραπάνω, η θυγατρική προέβη στην άσκηση αγωγής ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων της Γαλλίας. Η δικαστική διένεξη
άπτεται της νομικής και ουσιαστικής βασιμότητας ή μη της αξιώσεως της UBAF να διατηρεί το ως άνω ποσό σε λογαριασμό ενεχύρου χάριν εξασφαλίσεώς της,
χωρίς σε καμία περίπτωση να τίθεται υπό οιαδήποτε αμφισβήτηση από την  UBAF ότι η θυγατρική είναι δικαιούχος του ποσού αυτού.

23. Με την από 30.05.2016 απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της θυγατρικής ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε (ΑτΕ)  (εφεξής η «Απορροφούσα Εται-
ρεία») και η μοναδική μέτοχος της θυγατρικής Reycom S.A. , ενέκριναν κατ’ αρχήν την διασυνοριακή συγχώνευση με την οποία προβλέπεται ότι η ΑτΕ
θα απορροφήσει την Reycom και η Reycom θα πάψει να υφίσταται (εφεξής η «Διασυνοριακή Συγχώνευση»). Με την από  29.11.2016 απόφαση του Γενι-
κού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) εγκρίθηκε και ολοκληρώθηκε η Διασυνοριακή Συγχώνευση των δύο εταιρειών. Αναλυτικά στη σημείωση 3.11 των
ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.                                                                                                                                                                                                              

24. Την 07/06/2016, η 50% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, ΜΕΤΚΑ Α.Ε,  ίδρυσε την METKA POWER WEST AFRICA LIMITED στη  Νιγηρία, στην οποία συμμετέχει
με ποσοστό 100%. Η ενσωμάτωση της νεοϊδρυθείσας στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου έγινε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.  

25. Την 04/09/2016, η 50% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, ΜΕΤΚΑ Α.Ε,  ίδρυσε την METKA INTERNATIONAL LTD στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην οποία συμμε-
τέχει με ποσοστό 100%. Η ενσωμάτωση της νεοϊδρυθείσας στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου έγινε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

26. Την 16/11/2016, η 50% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, ΜΕΤΚΑ Α.Ε,  ίδρυσε την METKA POWER INVESTMENTS στην Κύπρο, στην οποία συμμετέχει με ποσοστό
50,1%. Η ενσωμάτωση της νεοϊδρυθείσας στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου έγινε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

27. Η θυγατρική εταιρεία METKA EGN, στην οποία η 50% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου, ΜΕΤΚΑ Α.Ε. συμμετέχει με ποσοστό 50,1%, εντός του Δεκεμβρίου
του 2016 προχώρησε στην απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου τεσσάρων (4) εταιρειών με έδρα την Αγγλία. Συγκεκριμένα, εξαγόρασε τις
εταιρείες HIGH POINT SOLAR LIMITED (την 02/12/2016 αντί τιμήματος ποσού € 1,2), GREEN LANE SOLAR LIMITED (01/12/2016 αντί τιμήματος ποσού €
160.757), SEL PV 09 LIMITED (23/12/2016 αντί τιμήματος ποσού € 5.840) και NORTH TENEMENT SOLAR LIMITED (29/12/2016 αντί τιμήματος ποσού €
191.220). Οι εν λόγω εταιρείες κατέχουν ως μοναδικό στοιχείο του ενεργητικού τους άδειες για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων και ενοποιήθη-
καν ολικά στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΜΕΤΚΑ.

28. Το θέμα έμφασης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σχετίζεται με την επεξηγηματική σημείωση 4.36 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. Ειδικότε-
ρα,στις 26/10/2016 εκδόθηκε η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία αναιρέθηκε η πρωτόδικη απόφαση του Γενικού Δικαστη-
ρίου της 8ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με κρατική ενίσχυση που χορήγησε η Ελλάδα στην θυγατρική Εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ-
ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β.Ε.Α.Ε. και αναπέμφθηκε η υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο προκειμένου να εξετάσει τους υπόλοιπους λό-
γους ακύρωσης που δεν είχαν εξεταστεί. Με την εν λόγω, αναίρεση αναβιώνει η ενδεχόμενη υποχρέωση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ-
ΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β.Ε.Α.Ε. να επιστρέψει εντόκως το ποσό των €17,4 εκ. στη ΔΕΗ Α.Ε. Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑ-
ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β.Ε.Α.Ε. έχει υποβάλλει τα προβλεπόμενα υπομνήματα σχετικά με τη συνέχεια της διαδικασίας. Η Διοίκηση
της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Β.Ε.Α.Ε. εκτιμά ότι η αίτηση ακύρωσης θα γίνει εκ νέου δεκτή
από το Γενικό Δικαστήριο και ως εκ τούτου δεν είναι πιθανή η εκροή οικονομικών πόρων για τυχόν διευθέτηση της εν λόγω ενδεχόμενης υποχρέωσης.

29. Τα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού παρατίθενται αναλυτικά στη σημείωση 4.37 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
30. Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
31. Στις ταμειακές ροές  από χρηματοδοτικές δραστηριότητες του Ομίλου και συγκεκριμένα στη γραμμή «Λοιπά», περιλαμβάνεται η μεταβολή του λογαριασμού

δεσμευμένων καταθέσεων, ήτοι καταθέσεων που έχουν δεσμευθεί για την έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης. Σημειώνεται ότι μέχρι και την
προηγούμενη χρήση, ο Όμιλος περιελάμβανε την εν λόγω μεταβολή εντός των ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες και συγκεκριμένα στο κον-
δύλι «(Αύξηση)/ Μείωση Απαιτήσεων». Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι μεταβολή των δεσμευμένων λογαριασμών (ήτοι μεταφορά αυτών από δεσμευμένα σε μη ταμει-
ακά διαθέσιμα και αντιστρόφως) δεν αποτελεί μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης και κατά συνέπεια θα πρέπει να παρουσιάζεται εκτός των ταμειακών ροών από
λειτουργικές δραστηριότητες. Στα πλαίσια αυτά, στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών της χρήσης 2015, ποσό (€ 16.895) χιλ. μεταφέρθηκε από τις ταμειακές ροές
από λειτουργικές δραστηριότητες προς τις ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες, για λόγους ορθότερης συγκριτικής παρουσίασης.

Μαρούσι, 27 Μαρτίου 2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ         Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
                                  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ                                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ                                                               ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ                                                             ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΗΣ
                                       Α.Δ.Τ. ΑΒ 649316/2006                                                                               Α.Δ.Τ. ΑΕ 044243/2007                                                                   Α.Δ.Τ. ΑΖ 556040/2008                                                                      Α.Δ.Τ. Π 195231/1989
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