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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2005 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

  

Εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας και του κύκλου εργασιών του, παρουσίασε 

ο Όµιλος Μυτιληναίος για την περίοδο 01/01 – 30/09/2005 στις οικονοµικές 

καταστάσεις, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

(∆ΠΧΠ), οι οποίες συµπεριλαµβάνουν το Αλουµίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε. µε τη 

µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, και την Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων ΑΒΕ 

«ΕΛΒΟ» µε την µέθοδο της καθαρής θέσης.     

  

O ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα € 541,8 εκατ. έναντι των €171,4 

εκατ. της προηγούµενης περιόδου, σηµειώνοντας αύξηση 216,1%, ενώ τα 

ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας ανήλθαν σε € 100 

εκατ. έναντι € 23,7 εκατ. του εννιαµήνου του 2004. 

  

Στην αύξηση της οργανικής κερδοφορίας του Οµίλου, προστίθεται και το ποσό των 

€ 137,5 εκατ., το οποίο προέκυψε ως υπεραξία από την εξαγορά του Αλουµίνιον 

της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε., αυξάνοντας το συνολικό αποτέλεσµα του εννιαµήνου σε € 

237.5 εκατ. 

  

Αναλυτικότερα, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) 

τριπλασιάστηκαν φθάνοντας τα € 85,6 εκατ. έναντι € 28,7 εκατ. της αντίστοιχης 

περιόδου του 2004, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 

ανήλθαν σε € 100,6 εκατ. από € 33,8 εκατ. το 2004 σηµειώνοντας αύξηση της 

τάξης του 197,7%. Περαιτέρω, η σηµαντική συγκράτηση των δαπανών συνέβαλε 

στην εντυπωσιακή αύξηση του περιθωρίου κέρδους προ φόρων στο 18,4% από 

13,8%, ενώ ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η αύξηση των καθαρών κερδών µετά από 

φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας τα οποία έφθασαν τα € 167,4 εκατ. έναντι € 

13,4 εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. 

  

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η αύξηση των βραχυπρόθεσµων δανειακών 

υποχρεώσεων που ανέρχονται σε € 107,3 εκατ., οφείλεται κυρίως στην εξαγορά 

της Αλουµίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε., ενώ µε το πετυχηµένο placement του 10% 

και την ολοκλήρωση της επιστροφής κεφαλαίου της ΜΕΤΚΑ, οι βραχυπρόθεσµες 

δανειακές υποχρεώσεις σχεδόν µηδενίστηκαν. Τα ταµειακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα του Οµίλου για το εννιάµηνο του 2005 ανέρχονται πλέον σε € 143,5 

εκατ.  

  

Το σύνολο του Ενεργητικού για την τρέχουσα περίοδο ξεπέρασε το € 1,2 δις 

έναντι € 564 εκατ. της περυσινής περιόδου. Τα Ιδία Κεφάλαια του Οµίλου 

ανέρχονται σε € 634,1 εκατ. έναντι € 250,2 εκατ. της προηγούµενης περιόδου. 

  



Εντυπωσιακή αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών του παρουσίασε και ο 

Όµιλος ΜΕΤΚΑ. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 69,7% και έφτασε τα € 173,7 

εκατ. έναντι των € 102,3 εκατ. της προηγούµενης περιόδου, ενώ τα καθαρά κέρδη 

µετά από φόρους, και δικαιώµατα µειοψηφίας αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά 186,1% 

φθάνοντας τα € 27 εκατ. (από € 9,5 εκατ. το εννιάµηνο του 2004). Να σηµειωθεί 

επίσης ότι τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) έφθασαν τα € 36.2 

εκατ. έναντι € 15.5 εκατ. το εννιάµηνο του 2004, ενώ τα κέρδη προ φόρων, 

τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 40 εκατ. από € 19 εκατ. της 

προηγούµενης περιόδου σηµειώνοντας αύξηση 110,3%. Ο τραπεζικός δανεισµός 

της Εταιρίας παραµένει µηδενικός, ενώ τα ταµειακά διαθέσιµα για την 30/09/2005 

ανέρχονται σε € 74,1 εκατ. 

  

Επισηµαίνεται ότι η ΜΕΤΚΑ έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραµµένων 

συµβάσεων ύψους € 490 εκατ. συµπεριλαµβανοµένης και της κατασκευής του 

σταθµού συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ατµού ισχύος 320 MW και 

προϋπολογισµού € 180 εκατ. για την Αλουµίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε. (η 

κατασκευή του οποίου ξεκίνησε ήδη) ενώ πολλαπλάσια είναι η αξία των υπό 

διαπραγµάτευση έργων τα οποία η ΜΕΤΚΑ θα διεκδικήσει µε σοβαρές πιθανότητες 

επιτυχίας κατά το αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα. 

  

Τέλος σηµαντικά αποτελέσµατα παρουσιάζει και η Αλουµίνιον της Ελλάδος 

Β.Ε.Α.Ε. Πιο συγκεκριµένα ο κυκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 4%, φθάνοντας τα 

€ 271 εκατ., τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) σηµείωσαν 

αύξηση της τάξης του 13,2% φθάνοντας τα € 43,9 εκατ. έναντι € 38,8 εκατ. το 

εννιάµηνο του 2004, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 

ανήλθαν σε € 53,4 εκατ. από € 49,9 εκατ. της προηγούµενης περιόδου 

σηµειώνοντας αύξηση 7%. Τέλος σηµαντική αύξηση κατά 36,2% παρουσίασαν τα 

καθαρά κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας τα οποία έφθασαν τα 

€ 30,6 εκατ. Να σηµειωθεί ότι ο τραπεζικός δανεισµός της Εταιρίας παραµένει 

µηδενικός, ενώ τα ταµειακά διαθέσιµα στο τέλος του εννιαµήνου 2005 ανέρχονταν 

σε € 55,1 εκατ. 

     

Οι προοπτικές του Οµίλου Μυτιληναίου για το τρέχον έτος είναι ιδιαίτερα 

αισιόδοξες.  

  

Η εξαγορά της Αλουµίνιον της Ελλάδος Α.Ε. και η οµαλή ένταξη της στον 

Μεταλλουργικό κλάδο του Οµίλου έχει ως αποτέλεσµα την εδραίωσή του ως του 

ισχυρότερου καθετοποιηµένου παραγωγού βασικών µετάλλων στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη µε στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων του στην ευρύτερη περιοχή.  

  

Στο τοµέα της Ενέργειας άµεση προτεραιότητα του Οµίλου Μυτιληναίος είναι η 

διπλή επένδυση για τη κατασκευή ενεργειακού κέντρου στον Άγιο Νικόλαο 

Βοιωτίας. Η επένδυση περιλαµβάνει αφενός την κατασκευή εργοστασίου 

συµπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος και ατµού 330 MW στον Άγ. Νικόλαο 



Βοιωτίας την κατασκευή του οποίου έχει αναλάβει η θυγατρική του Οµίλου, 

ΜΕΤΚΑ. Ο νέος αυτός σταθµός, θα εξασφαλίσει την αναγκαία ηλεκτρική ενέργεια 

που απαιτεί η παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου της Αλουµίνιον της 

Ελλάδος, ενώ παράλληλα θα ενισχύει µε ενέργεια το Εθνικό Σύστηµα. Επιπλέον, 

σύµφωνα µε το επενδυτικό του πρόγραµµα, ο Όµιλος, εκµεταλλευόµενος την 

πλεονεκτική θέση που εξασφαλίζουν οι εγκαταστάσεις της Αλουµίνιον της Ελλάδος 

στην Βοιωτία, τόσο σε επίπεδο χωροταξίας, όσο και ηλεκτρικού φορτίου, 

προχώρησε στην εξασφάλιση Άδειας Παραγωγής για ένα νέο ανεξάρτητο σταθµό 

ηλεκτροπαραγωγής µε καύση Φυσικού Αερίου ονοµαστικής ισχύος 412MW, για το 

οποίο έχει ήδη λάβει και την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. 

Σε ότι αφορά στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ο Όµιλος προγραµµατίζει και 

εφαρµόζει µεγάλο επενδυτικό πρόγραµµα ύψους 100 εκατοµµυρίων ευρώ που 

αφορά στην ανάπτυξη αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 100 MW περίπου. Το 

πρώτο από αυτά στο Σιδηρόκαστρο Σερρών ισχύος 17mw και προϋπολογισµού € 

17 εκατ. βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης (παραδίδεται τον ∆εκέµβριο 2005). 

  

Τέλος στον τοµέα της ‘Άµυνας ο Όµιλος Μυτιληναίος έχει επεξεργαστεί και 

προωθεί τις διαδικασίες έγκρισης ενός νέου επιχειρησιακού σχεδίου, το οποίο έχει 

ως βασικό στόχο την διασφάλιση µιας µακρόχρονης κερδοφόρου λειτουργίας της 

ΕΛΒΟ, αλλά και την ανάπτυξη σηµαντικών συνεργιών µε άλλες εταιρείες του 

Οµίλου Μυτιληναίου. 

  

Εν όψει, τέλος, των νέων δεδοµένων στις διεθνείς αγορές µετάλλων, πετρελαίου 

και συναλλάγµατος, η ∆ιοίκηση του Οµίλου στο σηµερινό conference call µε τους 

θεσµικούς επενδυτές θα ανακοινώσει τα τελικά προγνωστικά της για το 2005, 

αναθεωρηµένα προς τα πάνω για τρίτη φορά φέτος. 

  

Για περισσότερες πληροφορίες  

κ. Νικόλαος Κόντος 

Τµήµα Σχέσεων µε Επενδυτές  

Τηλ. 210 6877395 

 


