
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
Οικονοµικά Αποτελέσµατα Α' τριµήνου 2005 
 
Σε συνέχεια της από 19/5/2005 δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεων του 
Α' τριµήνου 2005 της Μυτιληναίος ΑΕ Οµιλος Επιχειρήσεων και των θυγατρικών 
της εταιρειών, παραθέτουµε κατωτέρω πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες σε 
ενοποιηµένη και µη ενοποιηµένη βάση των εισηγµένων εταιρειών του οµίλου, σε 
εφαρµογή της απόφασης 17/336/21.4.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
1) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

α) Σε ότι αφορά στα αποτελέσµατα περιόδου 1/1-31/3/05 (και τα 
συγκριτικά της προηγουµένης χρήσης), διευκρινίζεται ότι τα δηµοσιευθέντα 
"Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης" αντιπροσωπεύουν τα "κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων" - (ΕΒΙΤ). Αντίστοιχα τα 
"κέρδη περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες" (ονοµατολογία IFRS), 
συνιστούν τα "κέρδη µετά από φόρους". Επιπρόσθετα διευκρινίζεται ότι τα 
ενοποιηµένα οµίλου και της εταιρείας "κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων" (ΕΒΙΤDA) έχουν ως εξής σε 
χιλιάδες ευρώ:  
Ο Όµιλος: 01/01 - 31/03/2005: 39,685. 01/01 - 31/03/2004: 8,197. Η 
Εταιρία: 01/01 - 31/03/2005: 2,919. 01/01 - 31/03/2004: 2,619.  
β) Κατά την διάρκεια της αναφερόµενης περιόδου, η Μυτιληναίος ΑΕ 
απέκτησε το 46% της εισηγµένης στο ΧΑ εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ BEΑΕ αντί ποσού Euro 68,98 εκατ, η οποία και ενοποιείται για 
πρώτη φορά. Η συγκεκριµένη εξαγορά επέφερε θετική µεταβολή στον 
Κύκλο εργασιών του Οµίλου κατά Euro 85.630 χιλ. ή ποσοστό 45,5%, στα 
καθαρά λειτουργικά προ φόρων κέρδη (ΕΒΙΤ) κατά ποσό Euro 16.714 χιλ. 
ή ποσοστό 48%, ενώ η καθαρή θέση του Οµίλου αυξήθηκε κατά 368.744 
χιλ. ή ποσοστό 56%. Να σηµειωθεί επίσης ότι η ενοποιηµένη κερδοφορία 
του Οµίλου αυξήθηκε επιπλέον κατά το ποσό των Euro 127,2 εκατ., που 
προέκυψε ως υπεραξία από την εξαγορά αυτή και θα επηρεάσει τα 
αποτελέσµατα της χρήσης και τα ενοποιηµένα ίδια κεφάλαια του Οµίλου.  
γ) Η δοµή του Οµίλου Μυτιληναίος και οι εταιρείες που ενοποιήθηκαν στις 
οικονοµικές καταστάσεις των περιόδων που έληξαν την 31/3/2004, την 
31/12/2004 και την 31/3/2005 δεν έχει µεταβληθεί, µε εξαίρεση την 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ BEΑΕ, που ενοποιήθηκε για πρώτη φορά στην 
περίοδο που έληξε την 31/3/05. Οµοίως δεν έχει τροποποιηθεί η µέθοδος 
ενοποίησης.  

2) ΜΕΤΚΑ ΑΕ  
α) Σε ότι αφορά στα αποτελέσµατα περιόδου 1/1-31/3/05 (και τα 
συγκριτικά της προηγουµένης χρήσης), διευκρινίζεται ότι τα δηµοσιευθέντα 
"Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης" αντιπροσωπεύουν τα "κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων" - (ΕΒΙΤ). Αντίστοιχα τα 
"κέρδη περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες" (ονοµατολογία IFRS), 
αποτελούν τα "κέρδη µετά από φόρους". Επιπρόσθετα διευκρινίζεται ότι τα 
ενοποιηµένα οµίλου και εταιρείας "κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων" (ΕΒΙΤDA) έχουν ως εξής σε 
χιλιάδες ευρώ:  
Ο Όµιλος: 01/01 - 31/03/2005: 11,967. 01/01 - 31/03/2004: 5,692. Η 
Εταιρία: 01/01 - 31/03/2005: 10,728. 01/01 - 31/03/2004: 5,082.  
β) Η δοµή του Οµίλου ΜΕΤΚΑ και οι εταιρείες που ενοποιήθηκαν στις 
οικονοµικές καταστάσεις των περιόδων που έληξαν την 31/3/2004, την 
31/12/2004 και την 31/3/2005, καθώς και η µέθοδος ενοποίησης δεν έχει 
µεταβληθεί.  

3) ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ BEΑΕ  
α) Σε ότι αφορά στα αποτελέσµατα περιόδου 1/1-31/3/05 (και τα 
συγκριτικά της προηγουµένης χρήσης), διευκρινίζεται ότι τα δηµοσιευθέντα 



"Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης" αντιπροσωπεύουν τα "κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων" - (ΕΒΙΤ). Αντίστοιχα τα 
"κέρδη περιόδου από συνεχιζόµενες δραστηριότητες" (ονοµατολογία IFRS), 
αποτελούν τα "κέρδη µετά από φόρους".  
Επιπρόσθετα διευκρινίζεται ότι τα ενοποιηµένα οµίλου και εταιρείας "κέρδη 
προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων" (ΕΒΙΤDA) έχουν ως εξής σε χιλιάδες ευρώ:  
Ο Όµιλος: 01/01 - 31/03/2005: 19,902. 01/01 - 31/03/2004: 16,974. Η 
Εταιρία: 01/01 - 31/03/2005: 17,968. 01/01 - 31/03/2004: 16,082.  
β) Η δοµή του Οµίλου ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ BEΑΕ και οι εταιρείες 
που ενοποιήθηκαν στις οικονοµικές καταστάσεις των περιόδων που έληξαν 
την 31/3/2004, την 31/12/2004 και την 31/3/2005, καθώς και η µέθοδος 
ενοποίησης δεν έχει µεταβληθεί."  

 


