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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού
Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.»

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και
Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων
Γνώμη

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές κα-
ταστάσεις της εταιρείας «Μυτιληναίος Α.Ε.» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται 
από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης 
Δεκεμβρίου 2021, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και 
λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών 
της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λο-
γιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονο-
μική θέση της εταιρείας και των θυγατρικών αυτής (ο όμιλος) κατά την 31η Δεκεμ-
βρίου 2021, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη 
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρημα-
τοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως 
αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα 
με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας 

«Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και 
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων». 
Είμαστε ανεξάρτητοι από την εταιρεία και τις ενοποι-
ούμενες θυγατρικές της καθ’ όλη τη διάρκεια του δι-
ορισμού μας σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας 
για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών 
Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαι-
τήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο 
των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει 
τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προανα-
φερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα 
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρ-
κή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη 
μας.

Σημαντικότερα θέματα ελέγχου

Τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου είναι εκείνα τα θέ-
ματα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, ήταν 
εξέχουσας σημασίας στον έλεγχό μας επί των εταιρι-
κών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστά-
σεων της ελεγχόμενης χρήσεως. Τα θέματα αυτά και 
οι σχετιζόμενοι κίνδυνοι ουσιώδους ανακρίβειας αντι-
μετωπίστηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου των εταιρικών 
και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
ως σύνολο, για τη διαμόρφωση της γνώμης μας επί 
αυτών και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη για τα θέ-
ματα αυτά.

Σημαντικότερα θέματα ελέγχου
Πώς αντιμετωπίστηκε το σημαντικότερο θέμα ελέγχου στον 
έλεγχό μας

Αναγνώριση εσόδου

Τα έσοδα του ομίλου και της εταιρείας προέρχονται από διαφοροποι-
ημένους τομείς δραστηριότητας. Η αναγνώρισή τους έχει προσδιοριστεί 
ως περιοχή ιδιαίτερου ελεγκτικού ενδιαφέροντος καθώς εμπεριέχει πολυ-
πλοκότητα που σχετίζεται με τον όγκο των συναλλαγών, τη χρήση πλη-
ροφοριακών συστημάτων καθώς και κρίσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης, 
οι οποίες ενέχουν ως ένα βαθμό αβεβαιότητα. 

Ειδικότερα, τα έσοδα του ομίλου που σχετίζονται με τη λιανική πώληση 
ηλεκτρικής ενέργειας προσδιορίζονται μέσω πληροφοριακών συστημά-
των και περιλαμβάνουν κρίσεις και υπολογισμούς σε περιοχές όπως τα 
μη τιμολογημένα έσοδα πελατών. Επίσης, τα έσοδα του ομίλου που σχε-
τίζονται με κατασκευαστικά έργα προσδιορίζονται με βάση την ποσοστιαία 
ολοκλήρωσή τους, όπως αυτή προκύπτει από τη σχέση του πραγματο-
ποιηθέντος κόστους ως προς το συνολικό εκτιμώμενο κόστος μέχρι την 
ολοκλήρωση του έργου.

Οι γνωστοποιήσεις του ομίλου και της εταιρείας σχετικά με τη λογιστική 
πολιτική, τις κρίσεις και εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τα έσοδα 
περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 2.2, 2.6, 2.21 και 3.1 των χρηματοοι-
κονομικών καταστάσεων.

Η ελεγκτική μας προσέγγιση περιέλαβε μεταξύ άλλων τις κάτωθι διαδι-
κασίες:

• Εξετάσαμε το περιβάλλον πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρί-
ζει τις σημαντικές κατηγορίες εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των εσωτε-
ρικών διαδικασιών και των δικλίδων ασφαλείας που σχετίζονται με αυτά.

• Εξετάσαμε την ορθή μεταφορά των δεδομένων από τα επιμέρους πλη-
ροφοριακά συστήματα στο ισοζύγιο γενικής λογιστικής.

• Εξετάσαμε τις παραδοχές αναγνώρισης του μη τιμολογηθέντος εσόδου 
στο τέλος της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021.

• Εξετάσαμε τις παραδοχές αναγνώρισης του εσόδου κατασκευαστικών 
έργων καθώς και τον υπολογισμό του ποσοστού ολοκλήρωσης τους στο 
τέλος της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021.

• Αξιολογήσαμε αν η πολιτική και η μεθοδολογία που εφάρμοσε η Διοί-
κηση είναι κατάλληλες και συνεπείς με το ΔΠΧΑ 15.

• Αξιολογήσαμε την επάρκεια των σχετικών γνωστοποιήσεων που περι-
λαμβάνονται στις σημειώσεις 2.2, 2.6, 2.21 και 3.1 των χρηματοοικονο-
μικών καταστάσεων.
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Αξιολόγηση απομείωσης μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021, ο όμιλος έχει αναγνωρίσει υπεραξία 
ύψους €215 εκ. (Εταιρεία: €0), άυλα περιουσιακά στοιχεία ύψους 
€232 εκ. (εταιρεία: €87 εκ.) και ενσώματες ακινητοποιήσεις ύψους 
€1.429 εκ. (εταιρεία: €1.048 εκ.). Επίσης, κατά την 31 Δεκεμβρί-
ου 2021 η εταιρεία κατέχει επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 
ύψους €347 εκ. και επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις ύψους 
€12 εκ. (όμιλος: €21 εκ.).

Η υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά που δεν είναι ακόμα διαθέ-
σιμα προς χρήση ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια 
βάση, ενώ τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη 
ζωή, οι ενσώματες ακινητοποιήσεις και οι επενδύσεις σε θυγατρικές 
και συγγενείς ελέγχονται για απομείωση όποτε υπάρχουν σχετικές 
ενδείξεις. 

Δεδομένης της σημαντικότητας της αξίας των παραπάνω μη κυκλο-
φορούντων περιουσιακών στοιχείων και της χρήσης παραδοχών 
και εκτιμήσεων της διοίκησης για τον προσδιορισμό των ανακτήσι-
μων ποσών, θεωρούμε την αξιολόγηση της απομείωσης των παρα-
πάνω στοιχείων ως περιοχή ιδιαίτερου ελεγκτικού ενδιαφέροντος.

Ο έλεγχος απομείωσης προϋποθέτει τον προσδιορισμό των ανα-
κτήσιμων ποσών βάσει της αξίας λόγω χρήσης των στοιχείων του 
ενεργητικού. Ο υπολογισμός της αξίας λόγω χρήσης, προκύπτει 
από τη μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών και με τη 
μέθοδο του πολλαπλασιαστή EBITDA, με βάση επιχειρηματικά 
πλάνα τα οποία ενσωματώνουν βασικές παραδοχές και εκτιμήσεις 
της διοίκησης. 

Οι παραδοχές και εκτιμήσεις της διοίκησης συνδέονται κυρίως με 
τις προοπτικές των τιμών μετάλλων, πετρελαιοειδών, φυσικού αε-
ρίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, συνδέονται με την εκτίμηση 
μελλοντικών συναλλαγματικών ισοτιμιών και προεξοφλητικών επι-
τοκίων. Περεταίρω, η μεταβλητότητα του μακροοικονομικού περι-
βάλλοντος, ο ανταγωνισμός καθώς και οι κανονιστικές εξελίξεις θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την λειτουργική απόδοση των 
μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών του ομίλου. 

Κατά τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021, προέκυψε 
ποσό απομείωσης για τον όμιλο ύψους € 2,8 εκ. (εταιρεία: €2,3) 
σε σχέση με τις παραπάνω κατηγορίες μη κυκλοφορούντων περι-
ουσιακών στοιχείων. 

Οι γνωστοποιήσεις του ομίλου και της εταιρείας σχετικά με την λο-
γιστική πολιτική, τις κρίσεις και εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν 
και την ανάλυση των εν λόγω στοιχείων περιλαμβάνονται στις ση-
μειώσεις 2.2, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 και 3.7 των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η ελεγκτική μας προσέγγιση περιέλαβε μεταξύ άλλων τις κάτωθι 
διαδικασίες:

• Εξετάσαμε τις διαδικασίες εντοπισμού από τη διοίκηση τυχόν εν-
δείξεων απομείωσης σε μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού.

• Εξετάσαμε τη διαδικασία της διοίκησης αναφορικά με τη κατάρτιση 
αξιόπιστων επιχειρηματικών πλάνων.

• Εξετάσαμε τη λογικότητα των παραδοχών και εκτιμήσεων της δι-
οίκησης.

• Εξετάσαμε τη μαθηματική ακρίβεια των μοντέλων των προεξο-
φλημένων ταμειακών ροών.

• Αξιολογήσαμε την επάρκεια των σχετικών γνωστοποιήσεων που 
περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 2.2, 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 3.3, 3.4, 
3.5, 3.6 και 3.7 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
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Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021, ο όμιλος και η εταιρεία εμπλέκονται (υπό 
την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε πολυάριθμες και σύν-
θετες δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της 
λειτουργίας τους.

Ο προσδιορισμός των προβλέψεων ή γνωστοποιήσεων ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων και απαιτήσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές υποθέ-
σεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας θεωρείται ως περιοχή ιδιαίτερου ελε-
γκτικού ενδιαφέροντος καθώς περιλαμβάνει σημαντικές κρίσεις της διοί-
κησης βασιζόμενες σε εκτιμήσεις των νομικών συμβούλων της. Οι εκτι-
μήσεις αφορούν τόσο στην έκβαση κάθε υπόθεσης όσο και στον πιθανό 
οικονομικό αντίκτυπο για τον όμιλο και την εταιρεία. 

Οι γνωστοποιήσεις του ομίλου και της εταιρείας σχετικά με τις προβλέ-
ψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις περιλαμβάνονται στις σημειώσεις 2.2, 
2.20, 3.18 και 3.37 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Η ελεγκτική μας προσέγγιση περιέλαβε μεταξύ άλλων τις κάτωθι διαδι-
κασίες:

• Αξιολογήσαμε τις διαδικασίες της διοίκησης αναφορικά με τη συλλογή, 
παρακολούθηση και αξιολόγηση της έκβασης των εκκρεμών δικαστικών 
υποθέσεων.

• Εξετάσαμε και αξιολογήσαμε τις απαντητικές επιστολές των νομικών 
συμβούλων και συζητήσαμε με τη διοίκηση και τους νομικούς συμβού-
λους, όπου αυτό κρίθηκε σκόπιμο.  

• Αξιολογήσαμε τα συμπεράσματα της Διοίκησης αναφορικά με την επί-
δραση των εκκρεμών υποθέσεων στη χρηματοοικονομική κατάσταση του 
ομίλου και της εταιρείας.

• Αξιολογήσαμε την επάρκεια των σχετικών γνωστοποιήσεων που περι-
λαμβάνονται στις σημειώσεις 2.2, 2.20, 3.18 και 3.37 των χρηματοοικο-
νομικών καταστάσεων

Άλλες πληροφορίες

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περι-
λαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία 
γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαι-
τήσεων” στις Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά δεν περι-
λαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστά-
σεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή 
οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονο-
μικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες 
και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς 
ασυνεπείς με τις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις 
γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς 
εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συ-
μπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε 
υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε 
σχετικά με το θέμα αυτό.

Ευθύνες της διοίκησης και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των 
εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών 
και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες 
εσωτερικού ελέγχου, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστά-
σεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος.

Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστά-
σεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της εταιρείας και 
του ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει 
τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και 
τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και αν η 
διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την εταιρεία και τον όμιλο ή να διακόψει 
τη δραστηριότητά τους, ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να 
προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες.

Η Επιτροπή Ελέγχου (άρθ. 44 ν.4449/2017) της εταιρείας έχει την ευθύνη εποπτείας 
της διαδικασίας χρηματοοικονομικής αναφοράς της εταιρείας και του ομίλου.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών 
και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών κατα-
στάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφά-
λιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο σύνολό τους, 
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφεί-
λεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε 
έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. 
Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που 
διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπί-
ζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. 
Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από 
λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν μεμονωμένα ή 
αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι 
θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρη-
στών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές και 
ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως 
αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγ-
γελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγ-
χου. Επίσης:

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώ-
δους σφάλματος στις εταιρικές και ενοποιημένες χρη-
ματοοικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κιν-
δύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που 
είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 
την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους 
σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος 
από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη 
μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, 
εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή πα-
ράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που 
σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελε-
γκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 
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αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας 
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας και του ομίλου. 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων 
που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και 
των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση 
της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα 
ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβε-
βαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της εταιρείας και του ομί-
λου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Εάν συμπεράνουμε ότι υφί-
σταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελε-
γκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εται-
ρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές 
οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. 
Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται 
μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονό-
τα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η εταιρεία και ο όμιλος 
να παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο 
των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων καθώς και το κατά πόσο 
οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονί-
ζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγ-
χάνεται η εύλογη παρουσίαση.

• Αποκτούμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με 
την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επιχειρημα-
τικών δραστηριοτήτων εντός του ομίλου για την έκφραση γνώμης επί των 
εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Είμαστε 
υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγ-
χου της εταιρείας και των θυγατρικών της. Παραμένουμε αποκλειστικά 
υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυ-
βέρνηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου 
καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων 
όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπί-
ζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Επιπλέον, δηλώνουμε προς τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση ότι 
έχουμε συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας περί ανε-
ξαρτησίας και γνωστοποιούμε προς αυτούς όλες τις σχέσεις και άλλα θέ-
ματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία 
μας και τα σχετικά μέτρα προστασίας, όπου συντρέχει περίπτωση.

Από τα θέματα που γνωστοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη διακυ-
βέρνηση, καθορίζουμε τα θέματα εκείνα που ήταν εξέχουσας σημασίας 
για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου και ως εκ τούτου αποτελούν τα 
σημαντικότερα θέματα ελέγχου.

Έκθεση επί Άλλων Νομικών
και Κανονιστικών Απαιτήσεων
1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της 
έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου και της δήλωσης εται-
ρικής διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στην έκθεση αυτή, κατ’ εφαρ-
μογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 
(μέρος Β), σημειώνουμε ότι:

i. Στην έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλί-
ου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, 
η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορί-
ζονται στο άρθρο 152 του Ν. 4548/2018.

ii. Κατά τη γνώμη μας η έκθεση διαχείρισης του διοι-
κητικού συμβουλίου έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 150-151 
και 153-154 και της παραγράφου1 (περιπτώσεις γ’ και 
δ’) του άρθρου 152 του Ν. 4548/2018 και το περιεχό-
μενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2021.

iii. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγ-
χό μας, για την εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» και το 
περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανα-
κρίβειες στην έκθεση διαχείρισης του διοικητικού της 
συμβουλίου.

2. Διαχωρισμένες Χρηματοοικονομικές Καταστά-
σεις

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη 
για την κατάρτιση των διαχωρισμένων χρηματοοικο-
νομικών καταστάσεων, που περιλαμβάνουν τη διαχω-
ρισμένη κατά δραστηριότητα κατάσταση χρηματοοι-
κονομικής θέσης της εταιρείας και του ομίλου της 31 
Δεκεμβρίου 2021, καθώς και τη διαχωρισμένη κατά 
δραστηριότητα κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως 
προ φόρων της εταιρείας και του ομίλου για την περί-
οδο από 1 Ιανουαρίου 2021 έως και την 31 Δεκεμβρί-
ου 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 
και την υπ’ αριθ. 43/2014 απόφαση της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας (“ΡΑΕ”), σημειώνουμε ότι, κατά τη 
γνώμη μας, οι διαχωρισμένες χρηματοοικονομικές κα-
ταστάσεις, όπως παρουσιάζονται στο παράρτημα Ι των 
επεξηγηματικών πληροφοριών των χρηματοοικονομι-
κών καταστάσεων της εταιρείας και του ομίλου, έχουν 
συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 
και την υπ’ αριθ.43/2014 απόφαση της ΡΑΕ.

3. Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή 
Ελέγχου 

Η γνώμη μας επί των συνημμένων εταιρικών και ενο-
ποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι 
συνεπής με τη συμπληρωματική έκθεσή μας προς την 
επιτροπή ελέγχου της εταιρείας, που προβλέπεται από 
το άρθρο 11 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) αριθ. 537/2014.

4. Παροχή Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών

Δεν παρείχαμε στην εταιρεία και τις θυγατρικές της μη 
ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύμφωνα 
με το άρθρο 5 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (ΕΕ) αριθ. 537/2014.

Οι επιτρεπόμενες μη ελεγκτικές υπηρεσίες που έχουμε 
παράσχει στην εταιρεία και στις θυγατρικές της, κατά 
τη διάρκεια της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμ-
βρίου 2021 γνωστοποιούνται στη σημείωση 3.21 των 
συνημμένων εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοι-
κονομικών καταστάσεων.
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5. Διορισμός Ελεγκτή

Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως ορκωτοί ελεγκτές λογιστές της εταιρείας με την 
από 25/06/2003 απόφαση της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. 
Έκτοτε ο διορισμός μας έχει αδιαλείπτως ανανεωθεί για μία συνολική περίοδο 19 
ετών με βάση τις κατ’ έτος λαμβανόμενες αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευ-
σης των μετόχων.

6. Κανονισμός λειτουργίας

Η Εταιρεία διαθέτει κανονισμό λειτουργίας και το περιεχόμενο του είναι αυτό που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4706/2020.

7. Έκθεση διασφάλισης επί του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορ-
φότυπου Αναφοράς

Εξετάσαμε τα ψηφιακά αρχεία της Εταιρείας, τα οποία καταρτίστηκαν σύμφωνα με τον 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μορφότυπο (ESEF) που ορίζεται από τον κατ’ εξου-
σιοδότηση κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EΕ) 2019/815, όπως τροποποιή-
θηκε με τον κανονισμό (EΕ) 2020/1989 (εφεξής κανονισμός ESEF), τα οποία περιλαμ-
βάνουν τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2021, σε μορφή XHTML “213800KT8MEUJEJ2KW41-2021-
12-31-el”, καθώς και το προβλεπόμενο αρχείο XBRL “213800KT8MEUJEJ2KW41-
2021-12-31-el.zip”, με την κατάλληλη σήμανση, επί των προαναφερόμενων ενο-
ποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Κανονιστικό πλαίσιο

Τα ψηφιακά αρχεία του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μορφότυπου (ESEF) κα-
ταρτίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό ESEF και την 2020/C 379/01 ερμηνευτική 
ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2020, όπως προβλέ-
πεται από το Ν. 3556/2007 και τις σχετικές ανακοινώσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-
ράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής «κανονιστικό πλαίσιο  ESEF»).

Συνοπτικά το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- Όλες οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις θα πρέπει να συντάσσονται σε μορφότυπο 
XHTΜL.

- Όσον αφορά τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βάσει των Διεθνών Προ-
τύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, η χρηματοοικονομική πληροφόρηση, που 
περιλαμβάνεται στις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, οικονομικής θέσης, μετα-
βολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών, θα πρέπει να επισημαίνεται με ετικέτες 
XBRL (XBRL ‘tags’), σύμφωνα με την Ταξινομία του ESEF (ESEF Taxonomy), όπως 
ισχύει. Οι τεχνικές προδιαγραφές για τον ESEF, συμπεριλαμβανομένης και της σχετι-
κής ταξινομίας, παρατίθενται στα Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα (Regulatory Technical 
Standards) του ESEF.

Οι απαιτήσεις που ορίζονται από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ESEF αποτελούν 
κατάλληλα κριτήρια για να εκφράσουμε συμπέρασμα που παρέχει εύλογη διασφά-
λιση.

Ευθύνες της διοίκησης και των υπεύθυνων για τη διακυβέρνηση επί των 
ψηφιακών αρχείων του ESEF

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και υποβολή των εταιρικών και ενο-
ποιημένων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, για τη χρήση που έληξε την 
31η Δεκεμβρίου 2021, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται από το κανονιστικό 
πλαίσιο ESEF, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των ψηφιακών 
αρχείων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε 
σε λάθος.

Ευθύνες του ελεγκτή για την εργασία εύλογης διασφάλισης επί των ψηφι-
ακών αρχείων του ESEF

Η δική μας ευθύνη είναι ο σχεδιασμός και η διενέργεια αυτής της εργασίας διασφά-
λισης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 214/4/11-02-2022 Απόφαση του Δ.Σ. της Επιτρο-

πής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και 
τις «Κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση με την εργασία 
και την έκθεση διασφάλισης των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών επί του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Ηλεκτρονι-
κού Μορφότυπου Αναφοράς (ESEF) των εκδοτών με 
κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην 
Ελλάδα», όπως εκδόθηκαν από το Σώμα Ορκωτών 
Ελεγκτών την 14/02/2022 (εφεξής "Κατευθυντήριες 
Οδηγίες ESEF"), έτσι ώστε να αποκτήσουμε εύλογη δι-
ασφάλιση ότι οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομι-
κές καταστάσεις της Εταιρείας που καταρτίστηκαν από 
τη διοίκηση σύμφωνα με τον ESEF συμμορφώνονται 
από κάθε ουσιώδη άποψη με το ισχύον Κανονιστικό 
Πλαίσιο ESEF.

Η εργασία μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμ-
βουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών 
(Κώδικας ΣΔΠΔΕ), που έχει ενσωματωθεί στην Ελλη-
νική Νομοθεσία και επιπλέον έχουμε εκπληρώσει τις 
δεοντολογικές υποχρεώσεις ανεξαρτησίας, σύμφωνα 
με το Ν. 4449/2017 και τον Κανονισμό ΕΕ 537/2014.
Η εργασία διασφάλισης που διενεργήσαμε καλύπτει 
περιοριστικά τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στις 
Κατευθυντήριες Οδηγίες ESEF και διενεργήθηκε σύμ-
φωνα με το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 
3000, “Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επι-
σκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης”. 
Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού 
επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι η εργασία αυτή 
θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα αναφορικά 
με μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονισμού 
ESEF.

Συμπέρασμα

Με βάση τη διενεργηθείσα εργασία και τα τεκμή-
ρια που αποκτήθηκαν, διατυπώνουμε το συμπέρα-
σμα ότι οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έλη-
ξε την 31η Δεκεμβρίου 2021, σε μορφή αρχείου 
XHTML “213800KT8MEUJEJ2KW41-2021-12-
31-el”, καθώς και το προβλεπόμενο αρχείο XBRL 
“213800KT8MEUJEJ2KW41-2021-12-31-el.zip” με 
την κατάλληλη σήμανση, επί των προαναφερόμενων 
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων έχουν κα-
ταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Κανονιστικού Πλαισίου ESEF. 

Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2022

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Χριστίνα Τσιρώνη 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 36671


