LME AL (Αλουμίνιο)

$/t

+ 50

- 50

EBITDA

εκ. €

8,1

(8,1)

Καθαρά Αποτελέσματα

εκ. €

8,1

(8,1)

Ίδια Κεφάλαια

εκ. €

8,1

(8,1)

API (Alumina)

$/t

+ 10

- 10

EBITDA

εκ. €

2,8

(2,8)

Καθαρά Αποτελέσματα

εκ. €

2,8

(2,8)

Ίδια Κεφάλαια

εκ. €

2,8

(2,8)

Ισοτιμία €/$

€/$

-5%

+5%

EBITDA

εκ. €

31,4

(29,7)

Καθαρά Αποτελέσματα

εκ. €

30,7

(29,0)

Ίδια Κεφάλαια

εκ. €

30,7

(29,0)

Τιμή φυσικού αερίου

€/MWh

-5

+5

EBITDA

εκ. €

13,5

(13,5)

Καθαρά Αποτελέσματα

εκ. €

13,5

(13,5)

Ίδια Κεφάλαια

εκ. €

13,5

(13,5)

€/t

-1

+1

EBITDA

εκ. €

1,4

(1,4)

Καθαρά Αποτελέσματα

εκ. €

1,4

(1,4)

Ίδια Κεφάλαια

εκ. €

1,4

(1,4)

Τιμή Ρύπων (€/t CO2)

Η έκθεση του Ομίλου στους κινδύνους τιμών εμπορευμάτων καθώς και
η αντίστοιχη ευαισθησία μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον όγκο των
συναλλαγών και τα επίπεδα τιμών. Η ανωτέρω ανάλυση αποτυπώνει την
ονομαστική έκθεση στους παραπάνω παράγοντες και δεν περιλαμβάνει
καμία επίδραση από χρήση προθεσμιακών συμβάσεων/συμβολαίων
μέσω των οποίων ο Όμιλος αντισταθμίζει τον κίνδυνο.

VI. Έκθεση πληρωμών προς κυβερνήσεις
Ο Όμιλος σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 6 του ν.3557/2007,
όπως ισχύει, λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας λατομικών προϊόντων θυγατρικής του εταιρείας, κατέβαλε στην ελληνική κυβέρνηση κατά
τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31/12/2021 ποσό ύψους 252 χιλ.
Το παραπάνω ποσό αφορά πληρωμές για τέλη από την Εκμετάλλευση
Ενεργών Παραχωρήσεων Μεταλλείων από την θυγατρική εταιρεία ΔΕΛΦΟΙ ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.

VII. Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία
Εισαγωγή
Η παρούσα έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη δημοσιοποίηση Μη - Χρηματοοικονομικών στοιχείων και παρέχει ισορροπημένη πληροφόρηση σχετικά με την εξέλιξη
των σχετικών επιδόσεων της MYTILINEOS, καθώς και της περιγραφής
των κυριότερων κινδύνων και προκλήσεων βιώσιμης ανάπτυξης που
αντιμετωπίζει σύμφωνα με το μέγεθος της και την πολυπλοκότητα των

δραστηριοτήτων της. Η παρούσα πληροφόρηση εστιάζει στις θεματικές πτυχές, όπως αυτές ορίζονται στην
«Έκθεση Μη χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης»
της εγκυκλίου 62784/2017, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4403/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
ν. 4308/2014 που αφορούν στα Ουσιαστικά θέματα
περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης (ESG)
της Εταιρείας.
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Τα στοιχεία αφορούν στους τέσσερεις Τομείς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας1 (ΤΕΔ) της MYTILINEOS και
των βασικών θυγατρικών της εταιρειών στην ελληνική
επικράτεια, των μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και των εργοταξίων που διατηρεί, μέσω
του Τομέα Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης και του Τομέα
Ανάπτυξης Έργων Ανανεώσιμων πηγών και Αποθήκευσης Ενέργειας, σε χώρες του εξωτερικού. Επιπλέον, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εν λόγω νομοθεσίας, η Εταιρεία αναπτύσσει σε ετήσια βάση ειδική
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης στην οποία παρουσιάζονται περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες για
τη διαχείριση όλων των ουσιαστικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης.
Η έγκαιρη αντίδραση της MYTILINEOS στην πανδημία SARS-CoV-2
Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία η
MYTILINEOS κατάφερε να αντιδράσει γρήγορα και
αποτελεσματικά, εφαρμόζοντας ένα πολύπλευρο
σχέδιο δράσης που στήριξε το ανθρώπινο δυναμικό
της με βασικό στόχο την ασφάλεια του, διατήρησε σε
λειτουργία το σύνολο των παραγωγικών της μονάδων
και συνέβαλε στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης
της πανδημικής κρίσης. Οι πρωταρχικοί στόχοι της
MYTILINEOS το 2021, για τους οποίους διέθεσε περισσότερα από €4 εκ., ήταν:
1) Η υγεία των εργαζομένων της, η ασφάλεια
στην εργασία τους, καθώς και η υγεία των οικογενειών τους. Υπενθυμίζεται ότι από το 2020 η
MYTILINEOS (α) συγκρότησε ειδική ομάδα (Covid
Management Team) που ανέλαβε την παρακολούθηση της πανδημίας, την αξιολόγηση των κινδύνων
και τη διαχείριση τους με σκοπό την προστασία των
εργαζομένων της, (β) κατάρτισε ολοκληρωμένο πρόγραμμα προληπτικών ενεργειών 2 βδομάδες πριν το
πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στη χώρα (γ) ενημέρωνε διαρκώς τους εργαζομένους και συνεργάτες της
για την εφαρμογή των κανόνων ατομικής υγιεινής με
σαφείς οδηγίες από τους αρμόδιους διεθνείς και εγχώριους φορείς (δ) ενεργοποίησε την τηλεργασία από
τον πρώτο μήνα της πανδημίας (ε) προχώρησε στη δημιουργία ειδικού microsite “SARS-CoV-2 - Τι πρέπει
να γνωρίζω”, καθώς και σύσταση “HR Call Centre”
για διαρκή ενημέρωση των εργαζομένων ενώ (στ)
προμήθευε σε τακτά χρονικά διαστήματα τους εργαζομένους με ειδικό ατομικό πακέτο που περιλαμβάνει
μάσκες και αντισηπτικά και (ζ) εφάρμοζε τακτικές απολυμάνσεις σε όλες τις εγκαταστάσεις, (η) διενήργησε
μοριακά tests (PCR) και rapid test συνολικού κόστους
(για το 2021) σχεδόν €1,8εκ. για τους εργαζομένους,
σε Αθήνα, Βόλο και στο εργοστάσιο Αλουμίνιον της
Ελλάδος.

Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

2020

1 Δεν περιλαμβάνονται στοιχεία από τις δραστηριότητες της Μεταλλουργίας
Ψευδαργύρου / Μολύβδου.
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