ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.
Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 6550901000

Αρτέμιδος 8, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
(δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν. 2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη κατά τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.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 Εταιρείας,
όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα καθώς και η έκθεση ελέγχου του νομίμου ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Ημερομηνία έγκρισης από το
Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων
οικονομικών καταστάσεων:
Ο νόμιμος ελεγκτής:
Ελεγκτική εταιρεία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας:

Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Διεύθυνση Εσωτ. Εμπορίου Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.Μ.Η
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΣΔΑΣ - Πρόερδος, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - Αντιπρόεδρος,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ - Διευθύνων Σύμβουλος,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
27 Μαρτίου 2017
Λασανιάνος Μάριος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25101)
GRANT THORNTON (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 127)
Γνώμη χωρίς επιφύλαξη - Με έμφαση θέματος
www.alhellas.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρίας (α)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ)

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (δ)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ)

31/12/16

566.386
342
29.151
100.376
176.437
184.231
1.056.923
14.760
246.494
261.254
261.254

261.551
133.980
127.805
272.333
795.669
1.056.923

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)
31/12/16
242.918
Καθαρή θέση έναρξης περιόδου (01.01.2016 και 01.01.2015 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
(2.010)
240.908
Αύξηση / (Μείωση) Μετοχικού κεφαλαίου
21.846
Μεταβολή λόγω απορρόφησης θυγατρικής
(1.500)
Διανεμηθέντα Μερίσματα
261.254
Σύνολο Καθαρής θέσης λήξης χρήσεως (31.12.2016 και 31.12.2015 αντίστοιχα)

31/12/15

569.660
757
26.935
98.688
93.030
123.538
912.608
14.760
228.158
242.918
242.918
242.667
100.291
96.941
229.791
669.690
912.608

31/12/15
412.148

32.245
444.393
(200.000)
(1.475)
242.918

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)
Κύκλος Εργασιών
Μικτά κέρδη / (Ζημιές)
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων
Μείον φόροι
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζημιές) περιόδου από διακοπείσες δραστηριότητες
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Ποσά εκφρασμένα σε χιλιάδες Ευρώ)
Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)
Πλέον / Μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Λοιπά αποτελέσματα λειτουργικών δραστηριοτήτων
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότοτητες
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων (μείον χρηματικών διαθεσίμων)
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσικών στοιχείων
Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε ευλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Πληρωμές σε μετόχους από μείωση Μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

1/1-31/12/16
562.471
50.349
43.102
71.888
22.469
18.564
3.905
(1.070)
2.835
(4.845)
(2.010)

1/1-31/12/15
601.429
73.420
59.545
88.063
40.628
8.662
31.966
31.966
279
32.245

1/1-31/12/16

1/1-31/12/15

28.786
(1.395)
(5.083)
25.870
187

28.518
(1.131)
(4.731)
20.126
(502)

792
(71.652)
43.602

(9.945)
(18.034)
(34.507)

30
(30.612)
3.383
30
(27.169)

(24.992)
599
1.109
(2.000)
310
(24.974)

22.469

(24.326)
(596)
18.654

118.566
(51.667)
(850)
66.049
57.534
13.533
(4)
71.063

40.628

(20.111)
311

(157.600)
215.461
(21.396)
(1.475)
34.990
10.327
3.206
13.533

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
9. Οι γνωστοποιήσεις των συνδεδεμένων μερών (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24) με 31/12/2016 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
1. Η επωνυμία και έδρα κάθε εταιρείας, καθώς και το ποσοστό που κατέχει η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. σε κάθε εταιρεία,
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
έχουν ως εξής.
123.777
α) Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Μέθοδος
Ισοδύναμο
37.920
β) Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Εταιρεία
% Συμμετοχής
Ενοποίησης
Συμμετοχή
γ) Απαιτήσεις
132.769
58.681
δ) Υποχρεώσεις
Μητρική
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. - Μαρούσι
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθ. στελεχών και μελών της διοίκησης
6.993
100%
Άμεση
ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε. - Μαρούσι
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοικήσης
100%
Άμεση
ΔΕΣΦΙΝΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Μαρούσι
5.131
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοικήσης
DESFINA MARINE S.A. - Marshall Islands
100%
Έμμεση
25%
Άμεση
MYTILINEOS FINANCIAL PARTNERS S.A. - Λουξεμβούργο
10. Το ποσό της πρόβλεψης για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις την 31 Δεκεμβρίου 2016 ανέρχεται για την Εταιρεία σε € 250 χιλ.
Οι λοιπές προβλέψεις που έχουν σχηματισθεί την 31 Δεκεμβρίου 2016 ανέρχονται σε € 11,2 εκατ.
2. Η Εταιρεία, εφαρμόζοντας το ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις», έχει επιλέξει να εφαρμόσει την απαλλαγή από την
11. Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. C(2016) 1791 final εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (31.3.2016), με το άρθρο 150 του ν.
ενοποίηση, και να καταρτίσει μόνο ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές πολιτικές του Ισολο4389/2016 κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στο 3ο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Θεσμών,
γισμού 31 Δεκεμβρίου 2015.
όπως αυτό ενσωματώθηκε στο ν. 4336/2015, θεσπίστηκε νομοθετικά ο Μεταβατικός Μηχανισμός Αποζημίωσης Ευελιξίας και τέθηκε
3. Η εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010. Για τις χρήσεις 2012 και 2013, η
σε εφαρμογή από την 1.5.2016. Ανάλυση επί του θέματος παρατίθεται στη σημείωση 3.5 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
Εταιρεία η οποία υπόκειται σε φορολογικό έλεγχο από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 82
12. Σχετικά με τα ενημερωτικά σημειώματα του ΑΔΜΗΕ προς την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. παραπέμπουμε στη σημείωση
του Ν. 2238/1994, έλαβε εντός του 2013 και 2014 αντίστοιχα Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν διαφορές.
6.31 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
Για τις χρήσεις 2014 και 2015, η Εταιρεία έχει υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται
13. Σχετικά με τη Μακροπρόθεσμη συμφωνία προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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
Β.Ε.Α.Ε." γίνεται αναφορά στη σημείωση 3.5 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια των χρήσεων 2015 και 2016 αντίστοιχα και χορηγήθηκαν τα σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά από
τους νόμιμους ελεγκτές χωρίς να προκύψουν διαφορές. Για τη χρήση 2016 ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής
14. Στις 14/12/2016 ανακοινώθηκε η απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣυμμόρφωσης βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν αναμένεται κατά την ολοκλήρωσή του να προκύψουν διαφορές με ουσιώδη διαφοροποίΣΕΩΝ», «ΜΕΤΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.», «PROTERGIA
ηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Σύμφωνα με την πρόσφατη σχετική νομοθεσία,
AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και «PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟο έλεγχος και η έκδοση των φορολογικών πιστοποιητικών, ισχύει για τις χρήσεις 2016 και εφεξής, σε προαιρετική βάση.
ΛΑΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» έναρξης της συγχώνευσης δι’ απορρόφησης
4. Επί των ακινήτων της Εταιρείας υφίστανται εμπράγματες εξασφαλίσεις ύψους 500,65 εκ. και λοιπές εμπράγματες εξασφαλίσεις
της ΜΕΤΚΑ, της ΑτΕ, της Protergia και της Protergia Thermo από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Ο σκοπούμενος εταιρικός μετασχηματισμός αναύψους 55 εκ € για εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού.
μένεται να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 30/08/2017, καθώς και να επιφέρει βραχυπρόθεσμα κέρδη και τη δημιουργία πε5. Τυχόν διαφορές στα αθροίσματα οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
ραιτέρω αξίας για τους μετόχους της νέας εταιρείας. Αναλυτικά στη σημείωση 3.5 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
6. Στον πίνακα "Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων", τα ποσά που καταχωρήθηκαν στη γραμμή "Συγκεντρωτικά συνο15. Σχετικά με την κρατική ενίσχυση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε., ανάλυση παρατίθεται στη σημείωση 6.31 των Ετήσιων
λικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)" κατά τη 31 Δεκεμβρίου 2016, 2015 αντίστοιχα, αναΟικονομικών Καταστάσεων.
λύονται στον παρακάτω πίνακα:
16. Σχετικά με τις αξιώσεις της ΔΕΠΑ κατά των εταιρειών του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε., ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
POWER Α.Ε. και ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε., ανάλυση παρατίθεται στη σημείωση 6.31 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
31/12/15
31/12/16
17. Σχετικά με τη διαφορά μεταξύ της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. και της ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ανάλυση παρατίθεται στη σημείωση
Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης
2.835
31.966
6.31 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
(6.521)
1.101
Αντισταθμίσεις ταμειακών ροών
18. Με την από 30.05.2016 απόφαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε (ΑτΕ) (εφεξής η «Απορροφούσα
Αναλογιστικά Κέρδη/(Ζημιές)
(334)
(644)
Εταιρεία») και η μοναδική μέτοχος της θυγατρικής Reycom S.A., ενέκριναν κατ’ αρχήν την διασυνοριακή συγχώνευση με την οποία
Αναβαλλόμενος Φόρος από Αντισταθμίσεις Ταμειακών Ροών
1.891
(280)
προβλέπεται ότι η ΑτΕ θα απορροφήσει την Reycom και η Reycom θα πάψει να υφίσταται (εφεξής η «Διασυνοριακή Συγχώνευση»).
119
102
Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)
Με την από 29.11.2016 απόφαση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) εγκρίθηκε και ολοκληρώθηκε η Διασυνοριακή ΣυγχώΣυγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
νευση των δύο εταιρειών. Αναλυτικά στις σημειώσεις 3.5 και 6.32 των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
(2.010)
32.245
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες)
19. Το θέμα έμφασης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών σχετίζεται με την επεξηγηματική σημείωση 6.31 των Ετήσιων Οικονομικών
Καταστάσεων. Ειδικότερα,στις 26/10/2016 εκδόθηκε η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία αναιρέθηκε
7. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές
η πρωτόδικη απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 8ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με κρατική ενίσχυση που χορήγησε η Ελλάδα
στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. και αναπέμφθηκε η υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο προκειμένου να εξετάσει τους υπόκαταστάσεις του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., που έχει έδρα στην Ελλάδα και κατέχει ποσοστό συμμετοχής 100 % επί της ΑΛΟΥΜΙλοιπους λόγους ακύρωσης που δεν είχαν εξεταστεί. Με την εν λόγω, αναίρεση αναβιώνει η ενδεχόμενη υποχρέωση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. και ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
ΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. να επιστρέψει εντόκως το ποσό των €17,4 εκ. στη ΔΕΗ Α.Ε. Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.
8. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στην Εταιρεία στο τέλος της τρέχουσας περιόδου και της αντίστοιχης περιόδου της προέχει υποβάλλει τα προβλεπόμενα υπομνήματα σχετικά με τη συνέχεια της διαδικασίας. Η Διοίκηση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ηγούμενης χρήσης είναι:
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
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.
οικονομικών πόρων για τυχόν διευθέτηση της εν λόγω ενδεχόμενης υποχρέωσης.
31 Δεκεμβρίου 2016
31 Δεκεμβρίου 2015
20. Κεφαλαιουχικές επενδύσεις περιόδου 1/1 - 31/12/2016 € 19.840 χιλ.
1.008
962
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΣΔΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 050826

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 994068

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ
Α.ΔΤ. ΑΜ 499302

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΜΕΛΙΣΣΑΡΗΣ
Α.ΔΤ. Χ 312904 / ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ : 65196 Α΄ΤΑΞΗΣ

