
 

 

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

18/05/2005 

 

Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

 

Εντυπωσιακή αύξηση της κερδοφορίας και του κύκλου εργασιών του, παρουσίασε ο Όµιλος 

Μυτιληναίος για το πρώτο τρίµηνο του 2005 στις πρώτες πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις, 

εναρµονισµένες µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), οι οποίες 

παρουσιάζουν συγκριτική πληροφόρηση και για τη προηγούµενη αντίστοιχη περίοδο, ενώ για 

πρώτη φορά, σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ συµπεριλαµβάνονται το Αλουµίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε. 

µε τη µέθοδο της πλήρους ενοποίησης, και η Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων ΑΒΕ «ΕΛΒΟ» µε 

την µέθοδο της καθαρής θέσης.     

 

O ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα € 188,1 εκατ. έναντι των € 77 εκατ. της 

προηγούµενης περιόδου, σηµειώνοντας αύξηση 144,30%, ενώ τα ενοποιηµένα κέρδη προ 

φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας ανήλθαν σε € 34,9 εκατ. έναντι € 5,2 εκατ. του 

Α΄τριµήνου του 2004. 

 

Στην µεγάλη αυτή αύξηση της οργανικής κερδοφορίας του Οµίλου, η οποία οφείλεται σε 

µεγάλο βαθµό στην αύξηση που παρουσίασε το περιθώριο του Μικτού Κέρδους από 17,5% σε 

21,5%, προστίθεται και το ποσό των € 127,2 εκατ. το οποίο προέκυψε ως υπεραξία από την 

εξαγορά του Αλουµίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε., ανεβάζοντας το συνολικό αποτέλεσµα του 

τριµήνου σε € 162,2 εκατ. 

 

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

φθάνοντας τα € 34,7 εκατ. έναντι € 6,5 εκατ. το Α’ τρίµηνο του 2004, ενώ τα κέρδη προ 

φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € 36,5 εκατ. από € 8,3 εκατ. της 

προηγούµενης περιόδου. Περαιτέρω, η σηµαντική αύξηση του µικτού περιθωρίου κέρδους σε 

συνάρτηση µε την συγκράτηση των δαπανών συνέβαλε στην εντυπωσιακή αύξηση του 

περιθωρίου κέρδους προ φόρων στο 18,5% από 6,78%, ενώ ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η 

αύξηση των κερδών προ φόρων µετά δικαιωµάτων µειοψηφίας τα οποία έφθασαν τα € 28,18 

εκατ. έναντι € 4,18 εκατ. 



Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η αύξηση των βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων που 

ανέρχονται σε € 115,1 εκατ. οφείλεται κυρίως στην εξαγορά της Αλουµίνιον της Ελλάδος 

Β.Ε.Α.Ε., ενώ τα ταµειακά διαθέσιµα του Οµίλου για το Α’ τρίµηνο του 2005 ανέρχονται πλέον 

σε € 142,1 εκατ.  

 

Το σύνολο του Ενεργητικού για την τρέχουσα περίοδο ξεπέρασε το € 1,132 δις έναντι € 564 

εκατ. της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Τα Ιδία Κεφάλαια του Οµίλου µετά τη πλήρη 

ενοποίηση της Αλουµίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε. ανέρχονται σε € 656,3 εκατ. έναντι € 262,2 

εκατ. της προηγούµενης περιόδου. 

 

Σηµαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών του παρουσίασε και ο Όµιλος 

ΜΕΤΚΑ. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 52,72% και έφτασε τα € 61,1 εκατ. έναντι των € 

40 εκατ. της προηγούµενης περιόδου, ενώ τα κέρδη προ φόρων προ δικαιωµάτων µειοψηφίας 

αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά 158,30% φθάνοντας τα € 11,8 εκατ. (από € 4,9 εκατ. το Α΄ 

τρίµηνο του 2004). Ο τραπεζικός δανεισµός της Εταιρίας παραµένει µηδενικός ενώ τα 

ταµειακά διαθέσιµα για το Α΄ τρίµηνο του 2005 ανέρχονται σε € 11.4 εκατ. 

 

Επισηµαίνεται ότι η ΜΕΤΚΑ έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραµµένων συµβάσεων ύψους € 

650 εκατ. συµπεριλαµβανοµένης και της κατασκευής του σταθµού συµπαραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας και ατµού ισχύος 320 MW και προϋπολογισµού € 200 εκατ. για την Αλουµίνιον της 

Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε. ενώ πολλαπλάσια είναι η αξία των υπό διαπραγµάτευση έργων τα οποία η 

ΜΕΤΚΑ θα διεκδικήσει µε σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας το αµέσως επόµενο χρονικό 

διάστηµα. 

 

Τέλος σηµαντική άνοδο παρουσίασε και η λειτουργική κερδοφορία της Αλουµίνιον της 

Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε. η οποία ανήλθε σε € 17,3 εκατ. έναντι € 13,8 εκατ. σηµειώνοντας αύξηση 

της τάξης του 25,25% ενώ ο κύκλος εργασιών παρέµεινε στα περυσινά επίπεδα λόγω της 

επίδρασης που είχε στα µεγέθη των πωλήσεων της Εταιρίας η αρνητική συγκυρία της πτώσης 

της ισοτιµίας του ∆ολαρίου έναντι του Ευρώ. Να σηµειωθεί ότι ο τραπεζικός δανεισµός της 

Εταιρίας παραµένει µηδενικός ενώ τα ταµειακά διαθέσιµα στο τέλος του Α’ τριµήνου 

ανέρχονται σε € 127,5 εκατ. 

     

Οι Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων και των τριών εισηγµένων Εταιριών θα 

συνέλθουν την ∆ευτέρα 23 Μαίου 2005. Σε ότι αφορά το µέρισµα χρήσης, το ∆.Σ. της 

Μυτιληναίος Α.Ε. θα προτείνει το ποσό των € 0,20 ανά µετοχή (δηλαδή αύξηση 100% σε 

σχέση µε πέρυσι), το ∆.Σ. της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. το ποσό των € 0,20 ανά µετοχή (αύξηση 25% σε 

σχέση µε πέρσι) και το ∆.Σ. της Αλουµίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε. το ποσό του € 1 ανά µετοχή 

(δηλαδή αύξηση 230% σε σχέση µε πέρυσι) . 



 

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 ο Όµιλος Μυτιληναίος αξιολογώντας την πλεονεκτική θέση που 

εξασφαλίζουν οι εγκαταστάσεις της Αλουµίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε. στην Βοιωτία, τόσο 

χωροταξικά όσο και από απόψεως ηλεκτρικού φορτίου, προχώρησε ήδη στην υποβολή νέας 

πρότασης προς την ΡΑΕ και το ΥΠΑΝ για την αδειοδότηση και ανάπτυξη ενός νέου 

ανεξάρτητου σταθµού ηλεκτροπαραγωγής µε καύση Φυσικού Αερίου ονοµαστικής ισχύος 

412MW, για την οποία έχει ήδη λάβει την θετική γνωµοδότηση της ΡΑΕ για την Άδεια 

Παραγωγής, µε στόχο την εξασφάλιση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων τόσο για την παραγωγή 

του αλουµινίου όσο και για την αγορά της ενέργειας.  Σε ότι αφορά στις ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας, ο Όµιλος έχει ήδη ξεκινήσει µε την διαδικασία και τις εργασίες ανέγερσης του 

πρώτου Αιολικού Πάρκου της Εταιρίας στη θέση Κορυφή Σιδηροκάστρου ισχύος 17 MW και 

προϋπολογισµού € 17 εκατ.  

 

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 θυγατρικής ΕΛΒΟ, αλλά και την 

ανάπτυξη σηµαντικών συνεργιών µε άλλες εταιρείες του Οµίλου Μυτιληναίου. 

 

Τα αποτελέσµατα του Α’ Τριµήνου, αποτελούν, σύµφωνα τα µέχρι τώρα δεδοµένα της 

αγοράς, σαφή ένδειξη και για τα αποτελέσµατα ολόκληρου του 2005 για τα οποία (όπως και 

για την νέα διάθρωση του Οµίλου) πιο λεπτοµερείς αναφορές θα γίνουν στην επικείµενη 

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, στις 23 Μαΐου 2005.  

 
Για περισσότερες πληροφορίες  

κ. Νικόλαος Κόντος 

Τµήµα Σχέσεων µε Επενδυτές  

Τηλ. 210 6877395 


