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Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Αγαπητοί συνεργάτες,

Το 2004 αποτέλεσε για τον Όµιλο Επιχειρήσεων
Μυτιληναίος µια χρονιά σταθµό, µια χρονιά
σηµαντικών εξελίξεων, µε κυρίαρχη την εξαγορά
του ποσοστού ελέγχου του µετοχικού κεφαλαίου
της Αλουµίνιον της Ελλάδος.

Η εξαγορά της Αλουµίνιον της Ελλάδος, που
από πολλούς χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα
σηµαντικότερα επιχειρηµατικά γεγονότα της
χρονιάς που µας πέρασε,  σηµατοδοτεί µια νέα
εποχή για τον Όµιλο. Μια εποχή που θεωρώ ότι
µας φέρνει πιο κοντά στο στόχο που είχαµε
θέσει ώστε να αναδειχθούµε ως ο  ανταγωνιστικός
Ευρωπαϊκός Όµιλος της Βαριάς Βιοµηχανίας και
να πρωταγωνιστήσουµε στις εξελίξεις των αγορών
που δραστηριοποιούµαστε.

Η σύνδεσή µας µε την Αλουµίνιον της Ελλάδος,
είναι ένα σηµαντικό βήµα. Μια επιχειρηµατική
πρωτοβουλία που ενισχύει το παρόν µας και
προοιωνίζει ένα ακόµη πιο λαµπρό και µε
σηµαντικές προοπτικές µέλλον. 

Συνδεόµενοι µε την Αλουµίνιον της Ελλάδος
αξιοποιούµε την τεχνογνωσία, την εµπειρία, τις
δοµές, αλλά και τις διαδικασίες που η εταιρία έχει
αναπτύξει ως αποτέλεσµα της πολύχρονης
λειτουργίας της, ώστε να ενισχύσουµε τη θέση
µας στο σύγχρονο επιχειρηµατικό χάρτη.
Παράλληλα, αποκτούµε τη δυνατότητα να
συνεργαστούµε στενά µε την κορυφαία εταιρία
του κλάδου, την καναδική ALCAN και να
ισχυροποιήσουµε ακόµη περισσότερο τη
δραστηριότητά µας, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνουµε
και σηµαντικές οικονοµίες κλίµακας. 

Η εξαγορά της Αλουµίνιον της Ελλάδος,
συνδυάστηκε µε δυναµική δραστηριότητα και
στον τοµέα της Ενέργειας, όπου επιδιώξαµε να
αξιοποιήσουµε στο έπακρο τις ευκαιρίες που
δηµιουργεί η απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Αποτέλεσµα του στρατηγικού µας σχεδιασµού είναι
η εξασφάλιση των αδειών παραγωγής που λάβαµε
από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας για τη δηµιουργία
Σταθµού Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο
Βόλο, ισχύος 400MW που θα λειτουργεί µε
φυσικό αέριο. Πρόκειται για µια µονάδα
πανοµοιότυπη µε τη µονάδα του Λαυρίου, την
κατασκευή της οποίας έχει αναλάβει η θυγατρική
του Οµίλου ΜΕΤΚΑ και η οποία βρίσκεται στην τελική
της φάση.



ΕΤ
Η

ΣΙ
Ο

 ∆
ΕΛ

ΤΙ
Ο

4

Ταυτόχρονα, έχουν ήδη ξεκινήσει, οι εργασίες
ανέγερσης του πρώτου αιολικού πάρκου - εκ
των 7 που έχουµε λάβει άδεια - στη θέση Κορυφή
Σιδηροκάστρου, ισχύος 17MW.

Η θετική πορεία, αλλά και η επιτυχία του
στρατηγικού µας σχεδιασµού αποτυπώθηκε µε
ενάργεια και στα οικονοµικά µας αποτελέσµατα
για το 2004. Κατά την τελευταία οικονοµική
χρήση τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων και
δικαιωµάτων µειοψηφίας παρουσίασαν σηµαντική
αύξηση  έναντι των κερδών του 2003, µε ποσοστό
34,3% περίπου και διαµορφώθηκαν στα €26,4 εκατ.
από €19,7 εκατ. της περσινής χρήσης. 

Ταυτόχρονα, ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών
ανήλθε στα €313,2 εκατ. έναντι των €278 εκατ.
το 2003, σηµειώνοντας αύξηση 12,7%. Θα πρέπει
να σηµειωθεί ότι η αύξηση αυτή επετεύχθη παρά
την επίδραση που είχε στα µεγέθη των πωλήσεων
µετάλλων του Οµίλου, η αρνητική συγκυρία της
πτώσης της ισοτιµίας του ∆ολαρίου έναντι του
Ευρώ, η οποία µετριάστηκε βεβαίως από τη
διατήρηση των υψηλών τιµών των βασικών
µετάλλων, αλλά και την αύξηση του όγκου
πωλήσεων.

Στα θετικά στοιχεία της χρήσης είναι σηµαντικό
να αναφέρουµε ότι αποτέλεσµα του σχεδιασµού
και του έργου που υλοποιήθηκε για τον Όµιλο
συνολικά ήταν η συγκράτηση των δαπανών,
γεγονός που συνέβαλε ώστε το περιθώριο
κέρδους προ φόρων να αυξηθεί από 7% στο
8,4%. Παράλληλα, εξαιρετικά σηµαντική ήταν
και η αύξηση κατά 39,14% των κερδών προ
φόρων µετά δικαιωµάτων µειοψηφίας τα οποία
διαµορφώθηκαν σε  €21,1 εκατ. έναντι €15,1
εκατ. το 2003. 

Παράλληλα, και το 2004 επιτύχαµε να µειώσουµε
περαιτέρω τον συνολικό δανεισµό του Οµίλου κατά
€10 εκατ. και να διατηρήσουµε κατ’ αυτό τον
τρόπο το δείκτη της δανειακής µας επιβάρυνσης
σε χαµηλά επίπεδα. Επιπλέον, είναι σηµαντικό να
αναφέρουµε ότι το 70% περίπου του δανεισµού
µας είναι σε ∆ΟΛ. ΗΠΑ.

Τα θετικά δεδοµένα και οι προοπτικές περαιτέρω
ανάπτυξης, επέκτασης και διεύρυνσης των δράσεών
µας θα χαρακτηρίσουν και τη νέα χρονιά.

Ειδικότερα, το 2005 αναµένουµε σηµαντικές
εξελίξεις σε όλους τους τοµείς δραστηριότητάς
µας:  
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● Στη Μεταλλουργία: Tην οµαλή ένταξη της
Αλουµίνιον της Ελλάδος στη σχετική δραστηριότητα
του Οµίλου και την εδραίωσή του ως τον ισχυρότερο
καθετοποιηµένο παραγωγό βασικών µετάλλων στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη, µε απώτερο στόχο την
επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρίας και
εκτός της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

● Στην Ενέργεια: Την εδραίωση της θέσης του
Οµίλου ως τον πλέον εξειδικευµένο κατασκευαστή
ενεργειακών έργων στην Ελλάδα παράλληλα
µε τη διαδικασία διερεύνησης διεθνών στρατηγικών
συµµαχιών, και την είσοδο στην παραγωγή και
εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας στην υπό
διαµόρφωση απελευθερωµένη αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας.

● Στην Άµυνα: Την περαιτέρω ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων των θυγατρικών ΕΛΒΟ Α.Β.Ε.
και ΜΕΤΚΑ Α.Ε. και την ενίσχυση της θέσης του
Οµίλου στην παραγωγή τροχοφόρων και
ερπυστριοφόρων στην Ελλάδα και την ευρύτερη
περιοχή.

Τα παραπάνω εντάσσονται στο πλαίσιο του βασικού
µας στόχου και της κατεύθυνσής µας για συνεχή
καλλιέργεια και ανάπτυξη των συνεργιών µεταξύ
των τριών διαφορετικών τοµέων της
δραστηριότητας µας. 

Κυρίες και κύριοι µέτοχοι, ο Όµιλος Μυτιληναίος
το 2004 µέσω των στρατηγικών του επιλογών
ενίσχυσε τη δυναµική του, προώθησε την παρουσία
του στον τοµέα της Μεταλλουργίας και διεύρυνε
τη δραστηριότητά του στους τοµείς της Άµυνας
και της Ενέργειας. 

Εργαζόµενοι µε αποτελεσµατικότητα θα
εξακολουθήσουµε να προωθούµε και το 2005 το
στόχο µας να καταστήσουµε την ευρωπαϊκή
αγορά της βαριάς βιοµηχανίας συνώνυµη µε την
επωνυµία µας. Ευχαριστώ όλους τους
εργαζόµενους για τη συνεισφορά τους στο έργο
µας και την προσήλωσή τους στους στόχους
που έχουµε θέσει και σας διαβεβαιώ ότι και το
2005 θα εργαστούµε, ώστε να δώσουµε ένα
εξίσου δυναµικό παρών σε κάθε αγορά που
έχουµε παρουσία, προάγοντας συνολικά τη
δυναµική και την αξία του Οµίλου. 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
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∆ιοικητικό Συµβούλιο

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ 

ΜΕΛΟΣ (ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ)

ΤΙΤΟ ΤΡΕΝΕΣΚΙ ΤΟΥ ΛΙΟΥΜΠΕ 

ΜΕΛΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΜΕΛΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ 

ΜΕΛΟΣ (ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ & ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ)



ΕΤ
Η

ΣΙ
Ο

 ∆
ΕΛ

ΤΙ
Ο

8

Πίνακας Περιεχοµένων
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1.1 Οικονοµικά Μεγέθη Της Μυτιληναίος Α.Ε. – Όµιλος Επιχειρήσεων

Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ποσά σε €)

2002 2003 2004

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 154.293.901,56 145.587.673,52 151.299.696,93

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ∆Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 14.783.063,97 14.884.113,12 19.003.602,51

ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 8.521.029,44 7.818.491,23 9.496.612,71

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (875.337,15) 1.276.947,38 644.939,43

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΡ∆Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 5.464.024,09 8.407.494,80 10.216.667,23

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΗΣ 6.107.713,25 9.458.113,69 11.303.108,83

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ 5.012.578,68 10.308.742,56 14.399.322,72

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2.026.017,00 4.052.034,00 8.104.068,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡ∆ΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 2.737.758.68 5.746.052,06 5.866.997,03

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 20.349.098,32 18.837.678,64 9.893.152,39

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 2.437.319,17 2.682.617,36 2.829.309,02

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 17.911.779,15 16.155.061,28 7.063.843,37

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 114.089.127,70 89.360.210,76 78.338.122,58

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 377.030.304,64 351.129.113,14 336.523.852,87

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 244.413.676,04 211.589.860,06 212.233.170,16

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 122.241.413,18 120.271.932,91 100.789.074,47

1.2 Αναµόρφωση Αποτελεσµάτων

Η αναµόρφωση των κερδών έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της Εγκυκλίου αρ. 10 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (παρ. 13) και σε
εφαρµογή των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/20. Η Εταιρία σύµφωνα µε το άρθρο 42α , παρ.3 του Κ.Ν.2190/20 αποτίµησε τις συµµετοχές
της στην αξία κτήσης (κατά παρέκκλιση του άρθρου 43, παρ. 6), δεδοµένου ότι αφορούν στρατηγικές επενδύσεις µακροχρόνιου χαρα-
κτήρα, που σχετίζονται έµµεσα µε την ανάπτυξη των βασικών δραστηριοτήτων του Οµίλου και συµβάλλουν θετικά στα οικονοµικά απο-
τελέσµατά του.

1. Συνοπτικά Οικονοµικά Mεγέθη
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1.3 Ενοποιηµένα Οικονοµικά Μεγέθη Της Μυτιληναίος Α.Ε. – Όµιλος Επιχειρήσεων

ΙΙ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ποσά σε €)

2002 2003 2004

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΙΣ) 259.554.311,88 277.983.676,88 313.243.344,05

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ∆Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 48.237.490,88 53.128.787,97 59.860.106,07

ΕΞΟ∆Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 25.041.237,21 30.335.553,28 34.076.702,62

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (4.737.105.25) 3.256.707,11 (200.056,77)

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΡ∆Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 18.856.053,23 26.461.815,29 25.933.791,84

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΧΡΗΣΗΣ 17.595.716,02 19.655.265,41 26.396.096,06

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ 10.891.370,43 6.386.604,64 11.507.548,98

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΚΕΡ∆Η (Π.∆. 348/85) 2.184.075,16 19.782.749,41 28.552.096,06

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2.026.017,00 4.052.034,00 8.104.068,00

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡ∆ΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 6.285.960,19 (6.079.400,88) (8.172.498,12)

ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 163.514.234,37 150.863.182,78 148.915.433,85

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 101.767.758,06 94.891.903,65 94.855.874,52

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 61.746.476,31 55.971.279,13 54.059.559,33

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 268.016.292,72 265.555.936,60 294.650.910,55

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 362.193.586,44 493.136.041,47 526.955.394,10

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛAΙΩΝ 149.545.262,67 249.527.337,73 250.908.759,62

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 201.571.212,04 222.801.600,16 250.762.215,55

1.4 Ενοποιηµένα Συνοπτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή  Λογιστικά Πρότυπα (∆ΠΧΠ)

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έχει αναπτύξει και εκτελεί ένα εκτενές πρόγραµµα µε στόχο την πλήρη υιοθέτηση
των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ) από την 01/01/2005, από όλες τις εταιρείες του Οµίλου. Το πρό-
γραµµα αυτό, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, περιλαµβάνει τις ακόλουθες βασικές εργασίες:

■ εκπαίδευση του προσωπικού του Οµίλου,
■ µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου µε βάση τα ∆ΠΧΠ 
■ αναδιοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Οµίλου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η οµαλή µετάβαση στα νέα Πρότυπα, και
■ ανάπτυξη κατάλληλου πληροφοριακού συστήµατος που θα επιτρέπει την άµεση κατάρτιση αξιόπιστης οικονοµικής πληροφόρησης.

Οι πρώτες πλήρεις οικονοµικές καταστάσεις εναρµονισµένες µε τα ∆ΠΧΠ θα καταρτιστούν για την χρήση 2005. Σύµφωνα µε το IFRS 1
«Πρώτη υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων» οι οικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως 2005 θα παρουσιάζουν συγκριτική
πληροφόρηση και για την προηγούµενη χρήση. Ως συνέπεια των προαναφερθέντων έχει ήδη καταρτιστεί ισολογισµός έναρξης ∆ΠΧΠ
µε ηµεροµηνία 1/1/2004, καθώς, ισολογισµός και κατάσταση αποτελεσµάτων για την χρήση 2004.

Στα πλαίσια αυτά παρουσιάζονται τα βασικά µεγέθη των Proforma ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου µε βάση τα
∆ΠΧΠ για τη χρήση 2004, τα οποία έχουν ως εξής: 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Με IFRS ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ* (ποσά σε χιλ. ευρώ) 2004 2003

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού

Ακινητοποιήσεις 111.065 108.330

Υπεραξία Επιχειρήσεων 136.269 135.104

Λοιπά Μακροπρόθεσµα Στοιχεία Ενεργητικού 35.176 26.825

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Αποθέµατα 51.632 46.369

Απαιτήσεις 196.032 157.455

Χρηµατοικονοµικά Μέσα 23.429 22.238

∆ιαθέσιµα 9.916 36.731

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 563.519 533.052

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Μητρικής 197.276 190.512

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 64.802 59.177

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 262.079 249.689

Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 46.970 76.747

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 44.160 41.669

Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 142.790 112.565

Βραχυπρόθεσµες ∆ανειακές Υποχρεώσεις 67.522 52.382

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 301.441 283.363

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 563.519 533.052

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2004 µε IFRS (Ποσά σε Χιλ. ευρώ) 2004

Κύκλος Εργασιών 311.150

Κόστος Πωληθέντων -247.928

Μικτό κέρδος 63.223

Λειτουργικά Έσοδα 13.858

Λειτουργικά Έξοδα -40.988

Χρηµατοοικονοµικό Αποτέλεσµα -7.197

Κέρδος Προ φόρων 28.896

Κέρδος µετά φόρων 20.321

Σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS) η καθαρή θέση του οµίλου εµφανίζεται σηµαντικά βελ-
τιωµένη σε σχέση µε αυτή που εµφανίζονταν µε βάση τις προηγούµενα ακολουθούµενες λογιστικές πολιτικές. Τα ίδια Κεφάλαια δια-
µορφώνονται στα €262 εκατ.  και το Ενεργητικό στα €563 εκατ.  Σηµαντικά βελτιωµένη εµφανίζεται και η κερδοφορία της χρήσης. Ο
ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του Οµίλου για τη χρήση 2004, ξεπέρασε τα €311 εκατ. ενώ το µικτό κέρδος ανήλθε σε ποσό €63
εκατ. Τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη προ φόρων του 2004 διαµορφώθηκαν σε ποσό € 29 εκατ. περίπου, τα οποία µετά από φόρους
φθάνουν τα  €20 εκατ.
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2.1 Γενικά

Στο παρόν Ετήσιο ∆ελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες και τα οικονοµικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη σωστή εκτίµηση της
περιουσίας, της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης, των αποτελεσµάτων χρήσεως 2004 και των προοπτικών της Εταιρίας από τους µετό-
χους, τους επενδυτές και τους συµβούλους επί των επενδύσεών τους.

2.2 Υπεύθυνοι Σύνταξης

Η σύνταξη και η διάθεση του Ετήσιου ∆ελτίου έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ. αρ.
5/204/14.11.2000 (ΦΕΚ 1487/6-12-2000) και του Π.∆. 348/95.

Υπεύθυνοι για τη σύνταξή του και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι:

■ Ο κ. Μητσοβολέας Απόστολος, Γενικός ∆/ντής Οικονοµικών Υπηρεσιών, Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, 210 - 68 77 300.
■ Ο κ. Κόντος Νικόλαος, Υπεύθυνος Τµήµατος Μετόχων, Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, 210 - 68 77 300.
■ Ο κ. Τζανόγλου Νικόλαος, ∆ιευθυντής Λογιστηρίου, Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι, 210 - 68 77 300.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας δηλώνει ότι όλα τα µέλη του έχουν λάβει γνώση του περιεχοµένου του παρόντος ∆ελτίου και µαζί
µε τους συντάκτες του, βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι:

1. Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό είναι πλήρη και αληθή.

2. ∆εν υπάρχουν άλλα στοιχεία και δεν έχουν λάβει χώρα γεγονότα, η απόκρυψη ή παράλειψη των οποίων θα µπορούσε να καταστή-
σει παραπλανητικό το σύνολο ή µέρος των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ετήσιο ∆ελτίο.

2.3 Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές

Η Εταιρία ελέγχεται από ορκωτούς ελεγκτές. Τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης που έκλεισε στις 31/12/2004 διενήργησε ο ορκωτός
ελεγκτής κ. Καζάς Βασίλειος κάτοικος Αθηνών, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 13281 της εταιρίας Grant Thorton (B. Κωνσταντίνου 44, 116 35 Αθήνα, τηλ.
210 - 7280000).

Συγκεκριµένα, ο ορκωτός ελεγκτής παρατηρεί για τη χρήση του 2004:

Παρατηρήσεις επί του Ισολογισµού:

Ελέγξαµε τις ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις καθώς και το σχετικό Προσάρτηµα και την Κατάσταση Ταµιακών Ροών της Ανώνυµης
Εταιρίας  «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.  ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2004. Ο έλεγχος µας στα
πλαίσια του οποίου λάβαµε και γνώση πλήρους λογιστικού απολογισµού των εργασιών των υποκαταστηµάτων της εταιρίας,  έγινε σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιριών», καθώς επίσης και τις ελεγκτικές διαδικασίες που
κρίναµε κατάλληλες, βάσει των αρχών και κανόνων που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και που είναι σύµφωνοι µε τις
βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Τέθηκαν στην διάθεση µας τα βιβλία και στοιχεία που τήρησε η Εταιρία και µας δό-
θηκαν οι αναγκαίες για τον έλεγχο πληροφορίες και επεξηγήσεις που ζητήσαµε. Η Εταιρία εφάρµοσε το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό
Σχέδιο και δεν τροποποιήθηκε η µέθοδος απογραφής σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία του περιεχο-
µένου της Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, µε τις σχετικές Οικο-
νοµικές Καταστάσεις. Το προσάρτηµα περιλαµβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρού 43α του
K.Ν. 2190/1920.  Από τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής:

1) Στο λογαριασµό του Ενεργητικού «Συµµετοχές και λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις» περιλαµβάνεται κονδύλι €245.684χιλ.

2. Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ∆ελτίου 
και τους Ελεγκτές της Εταιρίας
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που αφορά το κόστος κτήσης συµµετοχών µίας Α.Ε. εισηγµένης στο Χ.Α.Α , δέκα Α.Ε. µη εισηγµένων και µιας κοινοπραξίας εκ των
οποίων :  
α) η τρέχουσα αξία µιας Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ Α.Ε.) εισηγµένης στο Χ.Α.Α. , η οποία ελέγχεται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, όπως προκύπτει

από την µέση χρηµατιστηριακή τιµή του ∆εκεµβρίου του 2004 είναι µικρότερη της αξίας κτήσης της κατά ποσό €35.777χιλ. Η
εταιρία κάνοντας επίκληση του άρθρου 42α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 περί  απόδοσης της πραγµατικής εικόνας, παρέκκλινε
από το άρθρο 43 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920 και αποτίµησε την εν λόγω συµµετοχή στην αξία κτήσης της, η οποία είναι µικρότε-
ρη της προσδιορισθείσας αξίας, όπως αυτή εκτιµήθηκε από  έκθεση αποτίµησης ανεξάρτητου ελεγκτικού οίκου. 

β) Πέντε Α.Ε. οι οποίες ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή λογιστή  και η λογιστική καθαρή θέση τους στις 31/12/2004 όπως προκύ-
πτει από το τελευταίο νόµιµα συνταγµένο ισολογισµό τους είναι µικρότερη της αξίας κτήσης τους κατά το ποσό των
€20.611χιλ.. Για το ποσό αυτό θα έπρεπε να σχηµατιστεί ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, καθώς
και των αποτελεσµάτων της χρήσης κατά ποσό €4.845χιλ. και των αποτελεσµάτων προηγουµένων χρήσεων κατά ποσό
€15.766χιλ. 

2) Σε εφαρµογή σχετικής διάταξης του Υπουργείου Οικονοµικών ΠΟΛ.1052/2004 η εταιρία µετέφερε σε λογαριασµό «∆απανών πο-
λυετούς Απόσβεσης» επισφαλείς απαιτήσεις κατά πελατών µε έδρα την πρώην Γιουγκοσλαβία. Ποσό €2.498χιλ.  βάρυνε τα απο-
τελέσµατα της τρέχουσας χρήσης και το υπόλοιπο ποσό €4.997χιλ. θα βαρύνει µελλοντικά αποτελέσµατα, ενώ σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 οι παραπάνω ζηµιές έπρεπε να επιβαρύνουν την χρήση στην οποία πραγµατοποιήθηκαν, µε συνέ-
πεια τα αποτελέσµατα της χρήσης να εµφανίζονται µειωµένα κατά ποσό €2.498χιλ. και τα ίδια κεφάλαια αυξηµένα κατά ποσό
€4.997χιλ.

3) Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και την χρήση 1998 και άρα οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί ορι-
στικές και αµετάκλητες. 

Κατά την γνώµη µας οι ανωτέρω Οικονοµικές Καταστάσεις οι οποίες προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία της Εταιρίας απεικονίζουν
µαζί µε το Προσάρτηµα, αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας καθώς και οι παρατιθέµενες από την Εταιρία σηµειώ-
σεις επί των οικονοµικών καταστάσεων, την περιουσιακή διάρθρωση και την οικονοµική θέση της Εταιρίας κατά την 31η ∆εκεµβρίου
2004 και τα αποτελέσµατα της χρήσεως που έληξε αυτή την ηµεροµηνία, καθώς και τις Ταµειακές Ροές από τις δραστηριότητες της
εταιρίας για τη χρήση αυτή, βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών, οι οποίες έχουν γίνει γενικά παραδεκτές
και δε διαφέρουν από εκείνες που η εταιρία εφάρµοσε στην προηγούµενη χρήση.

Παρατηρήσεις επί του Ενοποιηµένου Ισολογισµού:

Ελέγξαµε κατά τις διατάξεις του άρθρου 108 του ΚΝ 2190/1920 τον Ενοποιηµένο Ισολογισµό και την Ενοποιηµένη Κατάσταση Αποτε-
λεσµάτων, την Ενοποιηµένη κατάσταση Ταµειακών Ροών καθώς και το σχετικό Ενοποιηµένο Προσάρτηµα, της ανώνυµης Εταιρίας
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.  ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και των θυγατρικών της για την χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2004. Εφαρµόσαµε
τις ελεγκτικές διαδικασίες που κρίναµε κατάλληλες για τον σκοπό του ελέγχου µας οι οποίες είναι σύµφωνες µε τις αρχές και κανό-
νες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και τις βασικές αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. Επαλη-
θεύσαµε τη συµφωνία του περιεχοµένου της Ενοποιηµένης Εκθέσεως ∆ιαχειρίσεως µε τις παραπάνω ενοποιηµένες οικονοµικές κα-
ταστάσεις. ∆εν επεκταθήκαµε στον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων των συγγενών επιχειρήσεων , «ΕΛ.Β.Ο. Α.Β.Ε.», «’HELLENIC
COPPER MINES SA» µε έδρα την Κύπρο και «ΒΕΑΤ ΑΕ» που ενοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης. Για την εφαρµογή της µε-
θόδου της καθαρής θέσης στηριχθήκαµε σε συνοπτική οικονοµική κατάσταση εγκεκριµένη από την διοίκηση της «ΕΛ.Β.Ο. Α.Β.Ε». Από
τον παραπάνω έλεγχό µας προέκυψαν τα εξής: 
1) Στο κονδύλι των αποτελεσµάτων χρήσης « Έξοδα προηγούµενης χρήσης» περιλαµβάνεται και ποσό €1.198 χιλ. το οποίο αφορά

διαφορές αποτίµησης χρεογράφων, οι οποίες προέκυψαν σε προηγούµενες χρήσεις και καταχωρήθηκαν στους λογαριασµούς
των εξόδων πολυετούς απόσβεσης µε βάση ειδική νοµοθετική ρύθµιση για να αποσβεστούν τµηµατικά και ισόποσα σε µια πεντα-
ετία. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΝ2190/1920, οι διαφορές αυτές έπρεπε να επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα του οµίλου, κατά
την χρήση στην οποία προέκυψαν µε συνέπεια τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα χρήσης να εµφανίζονται ισόποσα µειωµένα. 

2) Στα Κονδύλια του Ενεργητικού «Πελάτες», «Επιταγές Εισπρακτέες» και «Χρεώστες ∆ιάφοροι»  περιλαµβάνονται επισφαλείς
απαιτήσεις θυγατρικών εταιριών ποσού €14.196χιλ.  Κατά την γνώµη µας η Εταιρία θα έπρεπε να σχηµατίσει πρόβλεψη για το σύ-
νολο των παραπάνω οφειλών µε ισόποση επιβάρυνση των ενοποιηµένων ιδίων κεφαλαίων. Τα παραπάνω ποσά θα έπρεπε να επι-
βαρύνουν κατά ποσό €1.540χιλ τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης και κατά ποσό €12.656 τα αποτελέσµατα των προηγού-
µενων χρήσεων.

3) Σε εφαρµογή σχετικής διάταξης του Υπουργείου Οικονοµικών ΠΟΛ.1052/2004 η µητρική Εταιρία µετέφερε σε λογαριασµό «∆απα-
νών πολυετούς Απόσβεσης» επισφαλείς απαιτήσεις κατά πελατών µε έδρα την πρώην Γιουγκοσλαβία. Ποσό €2.498χιλ.  βάρυνε
τα αποτελέσµατα της τρέχουσας χρήσης και το υπόλοιπο ποσό €4.997χιλ. θα βαρύνει µελλοντικά αποτελέσµατα, ενώ σύµφωνα
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2. Πληροφορίες για τη Σύνταξη του Ετήσιου ∆ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρίας

µε τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 οι παραπάνω ζηµιές έπρεπε να επιβαρύνουν την χρήση στην οποία πραγµατοποιήθηκαν µε συ-
νέπεια τα αποτελέσµατα της χρήσης να εµφανίζονται µειωµένα κατά ποσό €2.498χιλ. και τα ίδια κεφάλαια αυξηµένα κατά ποσό
€4.997χιλ. 

4) Οι ενοποιούµενες Εταιρίες του Οµίλου, έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη για αποζηµίωση του προσωπικού τους λόγω εξόδου από την
υπηρεσία, συνολικού ποσού €241 χιλ. περίπου. Εάν η πρόβλεψη σχηµατιζόταν για όλο το προσωπικό των εταιριών του Οµίλου,
ανεξάρτητα από το χρόνο θεµελίωσης δικαιώµατος για συνταξιοδότηση, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις του Κ.Ν.
2190/1920 τότε το ύψος της επιπλέον πρόβλεψης θα ανέρχονταν στο ποσό των €2.189 χιλ. περίπου, µε ισόποση επιβάρυνση των
ενοποιηµένων αποτελεσµάτων και της ενοποιηµένης καθαρής θέσης των προηγούµενων χρήσεων.

5) Ο Όµιλος προέβη σε αλλαγή της λογιστικής µεθόδου απεικόνισης των χρεωστικών διαφορών ενοποίησης, όπως αναφέρεται στη
σηµείωση της Νο 8. Επί των διαφορών ενοποίησης διενεργήθηκαν µικρότερες αποσβέσεις από τις προβλεπόµενες βάσει Κ.Ν.
2190/20 ποσού €91.747 χιλ., εκ των οποίων ποσό €26.677 χιλ. έπρεπε να επιβαρύνει τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της παρού-
σας περιόδου και ποσό €65.070 χιλ. τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα προηγουµένων χρήσεων. 

6) Οι Εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά για διαφορετικές περιόδους και άρα οι φορο-
λογικές τους υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές και αµετάκλητες.  

Κατά την γνώµη µας (αφού ληφθούν υπόψη οι παραπάνω παρατηρήσεις µας), καθώς και οι παρατιθέµενες από την εταιρία σηµειώ-
σεις), οι ενοποιηµένες αυτές οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920 και απεικονί-
ζουν βάσει των σχετικών διατάξεων που ισχύουν και λογιστικών αρχών και µεθόδων που εφαρµόζει η µητρική εταιρία και οι οποίες
έχουν γίνει γενικά παραδεκτές και δεν διαφέρουν από εκείνες που εφαρµόστηκαν στην προηγούµενη χρήση και δεν διαφέρουν από
εκείνες που εφαρµόστηκαν στην προηγούµενη χρήση, εκτός από την υπ’ αριθµ. 5 παρατήρηση µας, την περιουσιακή διάρθρωση, την
χρηµατοοικονοµική θέση τα αποτελέσµατα και τις Ταµειακές Ροές του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποί-
ηση της 31ης ∆εκεµβρίου 2004. 

2.4 Φορολογικός Έλεγχος

Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 1998 και οι φορολογικές της υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές και
αµετάκλητες.

2.5 Πληροφορίες

Το Ετήσιο ∆ελτίο τίθεται στη διάθεση των επενδυτών δωρεάν, µετά τη δηµοσίευση των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων και πάντως
δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων.  Αντίτυπο του Ετησίου ∆ελτίου υποβάλλεται
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και  στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών.

Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα µπορούν να απευθύνονται τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα
γραφεία της Εταιρίας, Πατρόκλου 5-7 Μαρούσι, 210 – 68 77 300, E-mail: nko@mytilineos.gr (κ. Νικόλαος Κόντος – Υπεύθυνος Τµήµα-
τος Μετόχων). Επίσης στην ιστοσελίδα της Εταιρίας http://www.mytilineos.gr υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή το παρόν Ετήσιο ∆ελτίο
καθώς και εκείνα των δύο προηγουµένων χρήσεων αλλά και άλλες σηµαντικές πληροφορίες για την Εταιρία.
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3.1 ∆ηµόσιες Προσφορές

Kατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης δεν έχει υποβληθεί από την Eταιρία δηµόσια προσφορά αγοράς ή ανταλλα-
γής για µετοχές άλλης εταιρίας, ούτε έγιναν από τρίτους παρόµοιες προσφορές για µετοχές της Eταιρίας.

3.2 Εξαγορές Και Συµµετοχές Στο Μετοχικό Κεφάλαιο Άλλων Εταιριών

Kατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης η Εταιρία προέβη σε εξαγορά ή και συµµετοχή στο Μετοχικό Κεφάλαιο άλ-
λων εταιριών ως κάτωθι: 

2004
■ Εξαγορά επιπλέον ποσοστού 9,47% της HELLENIC COPPER MINES LTD έναντι €2.000 χιλ.  
■ Εξαγορά επιπλέον ποσοστού 13,5% της ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. έναντι  €235 χιλ.  

2005
■ Εξαγορά ποσοστού 46,00% του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. έναντι €68.985 χιλ.

3.3 Σηµαντικές ∆ικαστικές Εκκρεµότητες

■ Εκκρεµεί απαίτηση κατά:  i) της γιουγκοσλαβικής µεταλλουργικής εταιρίας µε την επωνυµία RMHK TREPCA (ΤΡΕΠΤΣΑ), που
εδρεύει στην πόλη Κοσόβσκα Μιτρόβιτσα (Kosovska Mitrovica) της επαρχίας του Κοσσυφοπεδίου Γιουγκοσλαβίας,  ii) της γιου-
γκοσλαβικής εµπορικής εταιρίας µε την επωνυµία GENEX (GENERAL EXPORT) (ΓΚΕΝΕΞ), που εδρεύει στο Βελιγράδι της Γιουγκο-
σλαβίας,  iii) της γιουγκοσλαβικής τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία JUGOBANKA (ΓΙΟΥΓΚΟΜΠΑΝΚΑ) AD BEOGRAD, που εδρεύ-
ει στο Βελιγράδι της Γιουγκοσλαβίας. 
Την 5η Μαΐου 1997 η εταιρία κατήρτισε στην Αθήνα µε τις ανωτέρω εταιρίες σύµβαση πενταετούς εµπορικής συνεργασίας, µε
αριθµό 10091/1997. Οι δύο πρώτες συµβλήθηκαν ως πωλήτριες και η τρίτη ως εγγυήτρια τράπεζα.
Aπό το ανωτέρω συµβόλαιο έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο εις βάρος των ανωτέρω τριών εταιριών ύψους σήµερα ως έγγιστα
48 εκατ. ∆ΟΛ. ΗΠΑ, πλέον τόκων ενώ έχει διακοπεί η εκτέλεση του συµβολαίου και η εξυπηρέτηση του χρέους και η συµφωνία
έχει καταγγελθεί.
Έχουν ασκηθεί όλα τα απαραίτητα ένδικα µέσα και βοηθήµατα τόσο στη Γιουγκοσλαβία όσο και στην Ελλάδα, για το ανωτέρω ποσό
και κατά των τριών οφειλετριών. 
Για την επιδίωξη είσπραξης της ανωτέρω οφειλής έχει ασκηθεί αγωγή κατά των ανωτέρω εταιριών, η οποία εκκρεµεί ενώπιον του
Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Τέλος, κατόπιν της πρόσφατης εξέλιξης της πτώχευσης της εγγυήτριας Τράπεζας Jugobanka, είναι δυνατόν να πιθανολογηθεί ότι
µεσοπρόθεσµα θα καταστεί δυνατή µόνο η είσπραξη ποσού ΕΥΡΩ 17.509.364,64 – δρχ. 5.966.316.000 – που είναι ασφαλισµένο
από τον ΟΑΕΠ, πλέον τόκων υπερηµερίας ως άνω.

■ Η εταιρία είχε συνάψει µε τον Οργανισµό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, ΝΠΙ∆, την υπ’ αριθµ. 3/22.9.1997 σύµβαση ασφάλι-
σης της ανωτέρω αναφερόµενης επένδυσής της στο Κοσσυφοπέδιο της Γιουγκοσλαβίας και για τον κίνδυνο της καταγγελίας της
από τις αντισυµβαλλόµενες, µε µέγιστο ποσό αποζηµιωτικής ευθύνης του ΟΑΕΠ 5.966.316.000 ∆ρχ. ήτοι ΕΥΡΩ 17.509.364,64.
Η Εταιρία ανήγγειλε νοµίµως την ζηµία της στον ΟΑΕΠ, ο οποίος όµως αρνήθηκε να της καταβάλει την ασφαλιστική αποζηµίωση,
οπότε ασκήθηκε αγωγή εναντίον του, η οποία έγινε δεκτή, κατόπιν δε ασκήσεως εφέσεως από τον ΟΑΕΠ, εξεδόθη η υπ’ αριθµ.
6619/2004 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, µε την οποία αναγνωρίσθηκε τελεσιδίκως ότι ο ΟΑΕΠ οφείλει στην εταιρία το ποσό των
ΕΥΡΩ 16.069.095,48, µε το νόµιµο τόκο από 27.1.2000 µέχρι την εξόφληση.
Κατά της απόφασης αυτής ο ΟΑΕΠ άσκησε αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου, η εκδίκαση της οποίας εκκρεµεί. Σηµει-
ώνεται ότι κατόπιν αποφάσεως του Συµβουλίου Αναστολών του Αρείου Πάγου, ο ΟΑΕΠ έχει καταθέσει υπέρ της Εταιρίας εγγυητική
επιστολή τραπέζης, προς εξασφάλιση της απαίτησης πλέον τόκων.

3. Σηµαντικά Στοιχεία για την Εταιρία
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■ Η Εταιρία έχει συνάψει µε την κρατική επιχείρηση της πρώην Γιουγκοσλαβίας (ήτοι Σερβία & Μαυροβούνιο) µε την επωνυµία
«RTB BOR», σειρά συµβάσεων που συνάφθηκαν το 1998 και αφορούσαν µακροχρόνιες και δαπανηρές επενδύσεις της εταιρίας
στην περιοχή.
Η αντισυµβαλλόµενη αλλοδαπή εταιρία δεν τήρησε τις υποχρεώσεις της που είχε αναλάβει µε βάση τις συµβάσεις αυτές, µε απο-
τέλεσµα να προκληθεί ζηµία εις βάρος της Εταιρίας ύψους US$ 31.327.530,38.
Για την αποκατάσταση της ως άνω ζηµίας της Εταιρίας, ευθύνονται και η ∆ηµοκρατία της Σερβίας & Μαυροβουνίου και η Σερβική
∆ηµοκρατία, διότι δεν παρείχαν την απαραίτητη και προβλεπόµενη από διεθνή σύµβαση µε την Ελλάδα προστασία στην επένδυ-
ση της Εταιρίας στην επικράτειά τους. Αντίθετα, ενεργώντας άλλοτε ως µοναδικοί µέτοχοι και διοικούντες της ως άνω κρατικής
επιχείρησης και άλλοτε ασκώντας κυριαρχική εξουσία (π.χ. νοµοθετώντας σχετικά), συνέβαλαν µε µια σειρά από αθέµιτα και άδι-
κα µέτρα αφενός στην αθέτηση των συµβατικών υποχρεώσεων της RTB BOR απέναντι στη Εταιρία, αφετέρου στην πλήρη εξάλει-
ψη οποιουδήποτε περιουσιακού δικαιώµατος της Εταιρίας από την επένδυσή της.
Πρόκειται να κατατεθεί συντόµως αγωγή κατά της Σερβίας & Μαυροβουνίου και της Σερβικής ∆ηµοκρατίας, ενώπιον διεθνούς δι-
αιτητικού δικαστηρίου, όπως ορίζει η διεθνής σύµβαση Ελλάδας και πρώην Γιουγκοσλαβίας (ήτοι Σερβία & Μαυροβούνιο), διεκδι-
κώντας την καταβολή του παραπάνω ποσού.

■ Την 9η Ιουνίου 1999 η Εταιρία κατάρτισε, ως αγοράστρια, την υπ’ αριθ. 10300/99 σύµβαση µε τις αλλοδαπές εταιρίες µε την επω-
νυµία «LEAD AND ZINC MINE SASA» και «DOO ZLETOVO SASA», ως πωλήτριες, για την αγορά µεταλλεύµατος µολύβδου και ψευ-
δαργύρου, τους κατέβαλε δε το ποσό έξι εκατοµµυρίων (6.000.000) δολ. ΗΠΑ ως χρηµατοδότηση (προκαταβολή), µε την ταυτό-
χρονη έκδοση τεσσάρων (4) εγγυητικών επιστολών από την «STOPANSKA BANKA A.D., SKOPJE», για την εξασφάλιση της χρηµατο-
δότησης (προκαταβολής).
Λόγω παραβίασης από τις αντισυµβαλλόµενες ως άνω αλλοδαπές εταιρίες των συµβατικών τους υποχρεώσεων, η Εταιρία κατήγ-
γειλε νόµιµα και εµπρόθεσµα την σύµβαση και ταυτόχρονα ζήτησε από την οφειλέτρια αλλοδαπή τράπεζα την κατάπτωση των εκ-
δοθεισών εγγυητικών επιστολών και την καταβολή του ως άνω συνολικού ποσού, πλην όµως η τελευταία, κατέβαλε ένα µέρος
της οφειλής της και παρέµεινε ως οφειλόµενο υπόλοιπο το ποσό των 2.350.714,86 δολ. ΗΠΑ.
Για την επιδίωξη είσπραξης της ανωτέρω οφειλής έχει ασκηθεί αγωγή κατά της «STOPANSKA BANKA A.D., SKOPJE», η εκδίκαση της
οποίας εκκρεµεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Η ως άνω ασκηθείσα αγωγή, πιθανολογείται ότι θα γίνει δεκτή, δεδοµένου ότι και η οφειλέτρια έχει αναγνωρίσει την οφειλή της
εγγράφως µετά την κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών.

3.4 Ίδρυση Νέων Εταιριών

Kατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης η Εταιρία δεν προέβη στην ίδρυση νέων εταιριών.

3.5 Αγορά Ιδίων Μετοχών

Kατά τη διάρκεια της τελευταίας και της τρέχουσας χρήσης η Εταιρία δεν προέβη στην αγορά Ιδίων Μετοχών.
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4. Στοιχεία Κλάδου

4.1 Γενικά Στοιχεία Κλάδου

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ανήκει στον κλάδο µε κωδ. 515.2  «Χονδρικό Εµπόριο Μετάλλων-Μεταλλευ-
µάτων»  της Στατιστικής Ταξινόµησης των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας της ΕΣΥΕ. Η βασική δραστηριότητα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
σήµερα είναι το διεθνές εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµάτων, καθώς και οι συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων.

Το εµπόριο µη σιδηρούχων µετάλλων αντιπροσωπεύει το 71,68% περίπου του κύκλου εργασιών της Εταιρίας. Το διεθνές εµπόριο µη σι-
δηρούχων µετάλλων χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πολλών διεθνών εµπορικών οίκων. Oι οίκοι αυτοί δεν είναι εισαγωγικοί ή εξαγωγι-
κοί µε τη στενή έννοια του όρου, αφού αυτοί συνήθως αγοράζουν το εµπόρευµα από µία ξένη χώρα για να το µεταπωλήσουν σε άλλες
ξένες χώρες. Σηµαντικό στρατηγικό πλεονέκτηµα αποτελεί η πρόσβαση σε ανταγωνιστικές πηγές προµήθειας του προϊόντος. Τα προϊ-
όντα αποτελούν στην πλειοψηφία τους αντικείµενο χρηµατιστηριακών συναλλαγών και οι τιµές τους καθορίζονται στα διεθνή χρηµατι-
στήρια µεταλλευµάτων, το σηµαντικότερο των οποίων είναι το  London Metals Exchange (L.M.E.). Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. εκτιµά ότι µε την
εξαγορά της ρουµανικής µεταλλουργικής µονάδος SOMETRA S.A., καθώς και της HELLENIC COPPER MINES LTD στην Κύπρο, έχει εξελι-
χτεί στη µεγαλύτερη Εταιρία εµπορίας χαλκού, µολύβδου και ψευδαργύρου στα Βαλκάνια και σε µία από τις κορυφαίες στον ευρύτερο
χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής.

4.2 Παραγόµενα Προϊόντα

H Eταιρία έχει αναδειχθεί ως η µεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση εµπορίας µετάλλων η οποία, λόγω των συµφωνιών συνεργασίας και
εξαγορών, δεν λειτουργεί πλέον ως απλός εµπορικός εταίρος και διαµεσολαβητής, αλλά µετεξελίσσεται σε συντονιστή και διαχειρι-
στή της παραγωγής ορισµένων εκ των σηµαντικότερων πηγών ορυκτού πλούτου της Ευρώπης. 

Η Εταιρία εµπορεύεται κατά κύριο λόγο:

■ Βασικά µη σιδηρούχα µέταλλα, χαλκό, µόλυβδο, ψευδάργυρο, αλουµίνιο και τα κράµατα αυτών. Το εµπόριο µη σιδηρούχων µε-
τάλλων έχει εξελιχθεί σταδιακά ως η κυριότερη δραστηριότητα της Eταιρίας και, µε εξαίρεση το αλουµίνιο που διακινείται κυρίως
προς τις ταχύτατα αναπτυσσόµενες ελληνικές βιοµηχανίες έλασης και διέλασης αλουµινίου, τα υπόλοιπα καλύπτουν τις ανά-
γκες διεθνών εµπορικών δραστηριοτήτων.

■ Μεταλλεύµατα, δηλαδή πρώτες ύλες από τις οποίες λαµβάνονται τα αντίστοιχα βασικά µέταλλα κατόπιν επεξεργασίας. H Eταιρία
προµηθεύει µεταλλεύµατα χαλκού, µολύβδου και ψευδαργύρου σε συνεργαζόµενες µονάδες µε πλεονασµατική παραγωγική
δυναµικότητα από τα συνεργαζόµενα ορυχεία.

■ Σιδηρά Κατασκευών / Χαλυβουργικά, δηλαδή υλικά που χρησιµοποιούνται σε τεχνικά έργα και σε µεταποιητικές µεταλλοβιοµη-
χανίες. Η δραστηριότητα αυτή αποτελούσε, στο παρελθόν, τη βασική ασχολία της Eταιρίας και παρά το γεγονός ότι η συµµετοχή
των προϊόντων αυτών στον κύκλο εργασιών συνεχώς περιορίζεται, οι πωλήσεις σε απόλυτα µεγέθη παρουσιάζουν αύξηση, κυ-
ρίως λόγω της ισχυρής ανάκαµψης της εγχώριας οικοδοµικής δραστηριότητας, αλλά και της επέκτασης των εξαγωγών της Εται-
ρίας στις αγορές της Βαλκανικής και κυρίως της Αλβανίας.

■ Συρµατουργικά προϊόντα, δηλαδή προϊόντα που χρησιµοποιούνται ως πρώτη ύλη για την κατασκευή συρµατόσχοινων, συρµατο-
πλεγµάτων και δοµικών πλεγµάτων µε κύριο καταναλωτή τον κατασκευαστικό κλάδο.
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4.3 Τάσεις Κλάδου

Η αύξηση των τιµών των βασικών µετάλλων στο Χρηµατιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) καθ’ όλη την διάρκεια του 2004 υπήρξε
αλµατώδης, επιβεβαιώνοντας ότι η αγορά βρίσκεται σε ισχυρή φάση ανόδου της οποίας ο κύκλος ξεκινάει στο τέλος του 2001. Οι τιµές
όλων των βασικών µετάλλων αυξάνονται σε µέσα επίπεδα από 19,9% µέχρι 73,1% ενώ και σε µέσα επίπεδα σχετικού δείκτη-LMEX
Index- η πορεία είναι ανάλογη (+39%).
Η αναµενόµενη ήδη από το 2003 σηµαντική στενότητα της αγοράς φυσικού προϊόντος γίνεται πραγµατικότητα κατά το 2004. Η αύξηση
της παγκόσµιας ζήτησης για µέταλλα (+7%) υπερκεράζει τόσο τον ρυθµό ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας (+5%), όσο και την
πλευρά της παραγωγής, οδηγώντας έτσι την αγορά σε σηµαντική µείωση των καταγεγραµµένων αποθεµάτων της και που σε κάποιες
περιπτώσεις αγγίζει νέα ιστορικά χαµηλά (χαλκός). Επιπλέον, άλλοι µη ενδογενείς παράγοντες, όπως η ενεργοποίηση και διατήρηση
σηµαντικών κερδοσκοπικών και µη επενδυτικών κεφαλαίων και η θεαµατική πτώση της ισοτιµίας του δολαρίου (περίπου -10% σε µέσο
επίπεδο σε σχέση µε Euro) διαδραµατίζουν επίσης πολύ σηµαντικό ρόλο και πιθανόν επιτείνουν την άνοδο των τιµών των βασικών µε-
τάλλων. 

Τα δύο βασικότερα µέταλλα από άποψη σχετικής βαρύτητας στην εικόνα της αγοράς, χαλκός και αλουµίνιο, κινούνται µεν στην ίδια κα-
τεύθυνση αλλά µε διαφορετικό ρυθµό (+61,2% και +19,9% αντίστοιχα σε µέσα επίπεδα) καθώς οι σχετικές δυσχέρειες στις βασικές οι-
κονοµικές τους παραµέτρους  (παραγωγικό ισοζύγιο, επίπεδο αποθεµάτων) κρίνονται ως ετεροβαρείς.

4.3.1 Χαλκός

Ο χαλκός παρουσιάζει την τρίτη µεγαλύτερη µέση άνοδο (+61,2%) απ’ όλα τα µέταλλα, καθώς η πολύ ισχυρή αύξηση της ζήτησης
(+5,24% ∆υτ. κόσµος, +5,54,% παγκοσµίως) σε συνδυασµό µε την ανεπαρκή αύξηση της συνολικής παραγωγής (+1,97% ∆υτ. κόσµος,
+3,62,% παγκοσµίως) και η σταθερή αύξηση τοποθέτησης σηµαντικών επενδυτικών κεφαλαίων διαµορφώνουν τις ικανές εκείνες συν-
θήκες που θα επέτρεπαν µια τέτοια πορεία. Το έλλειµµα του παραγωγικού ισοζυγίου φτάνει σε διπλάσια σε σχέση µε το 2003 επίπεδα
(703,000 τόνοι), ενώ η πτώση των καταγεγραµµένων αποθεµάτων αγγίζει τους 862.000 τόνους, αφήνοντας τα τελικά αποθέµατα σε
σχεδόν ιστορικά χαµηλά µόλις 919.000 τόνους. Αξιοσηµείωτο είναι ότι το επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής τελικού προϊόντος (δευ-
τερογενής +11,45%) παραµένει ισχνό (+2,58%) σε σχέση µε την σηµαντική αύξηση της εξόρυξης στα ορυχεία (+6,14%), καθώς η αύ-
ξηση της παραγωγικής δυνατότητας στην µεταλλουργία (+2,64%) δεν συνοδεύεται από αύξηση της εντατικοποίησης (µόλις 81,8%),
διατηρώντας την για άλλη µια χρονιά σε πολύ χαµηλά για τον κλάδο επίπεδα.

Η µέση τιµή έτους διαµορφώνεται στα $2.868,34/τόν., η τιµή κλεισίµατος έτους στα $3.279,50/τόν., οι µεταβολές των µέσων όρων
των τιµών του κάθε τριµήνου σε σχέση µε το προηγούµενό του είναι 32,6% το 1ο τριµ. 2,2% το 2ο  τριµ.  2,2% το 3ο τριµ. και 8,6% το 4ο
τριµ , ενώ το εύρος διακύµανσης είναι $3.287,00-$2.337,00. 

4.3.2 Αλουµίνιο

Η τιµή του αλουµινίου παρουσιάζει την µικρότερη (+19,9%) αύξηση απ’ όλα τα µέταλλα αν και η πραγµατοποιούµενη ζήτηση ξεπερνά-
ει (+7,5% ∆υτ. κόσµος, +9,5% παγκοσµίως) κατά πολύ την αύξηση παραγωγής µετάλλου (+2,5% ∆υτ. κόσµος,  +6,3% παγκοσµίως) δηµι-
ουργώντας έτσι το πρώτο αρνητικό παραγωγικό ισοζύγιο στον τρέχοντα οικονοµικό κύκλο. Το συνολικό εκτιµώµενο έλλειµµα των περί-
που 350.000 τόνων, κυρίως αντανακλά τους περιορισµούς σε επίπεδο εισροών παραγωγής αλουµινίου και όχι τόσο παραγωγικών δυ-
νατοτήτων και εντατικοποίησης (91,8% περίπου σταθερό τα δύο τελευταία χρόνια) καθώς η παραγωγή αλουµίνας ναι µεν αυξάνεται
κατά 4,34% παγκοσµίως αλλά σχεδόν εξαντλώντας της παραγωγικές της δυνατότητες (97%) αφήνει µόνο περιθώριο την µείωση των
όποιων αποθεµάτων της. Απ’ την άλλη µεριά, η αναµενόµενη επίδραση του ελλείµµατος στα επίπεδα αποθεµάτων τελικού προϊόντος
γίνεται ορατή µόνο στα αποθέµατα των οργανωµένων χρηµατιστηρίων (LME –51,3%, NYMEX –80,3%) και στα εκτιµώµενα µε βάση το
ισοζύγιο συνολικά αποθέµατα (2,89 εκατ. τόνοι έναντι 3,55 εκατ. το 2003) και όχι στα πραγµατικά, αφού τα επίσηµα συνολικά καταγε-
γραµµένα αποθέµατα  διεθνών οργανισµών και χρηµατιστηρίων πλησιάζουν τους 3,9 εκατ. τόνους στο τέλος του έτους.
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Η µέση τιµή έτους διαµορφώνεται στα $1.716,52/τόν., η τιµή κλεισίµατος έτους στα $1.964,00/τόν., οι µεταβολές των µέσων όρων των
τιµών του κάθε τριµήνου σε σχέση µε το προηγούµενό του είναι 9,0% το 1ο τριµ. 1,7% το 2ο  τριµ.   1,9% το 3ο τριµ. και 7,0% το 4ο τριµ ,
ενώ το εύρος διακύµανσης είναι $1.964,00-$1.575,00. 

4.3.3 Ψευδάργυρος

Ο ψευδάργυρος παρουσιάζει για πρώτη φορά από το 2000 µια τόσο σηµαντική άνοδο (+26,5% σε µέσο επίπεδο) και η οποία αποδίδεται
στην σχεδόν πλήρη αντιστροφή των ενδογενών οικονοµικών του παραµέτρων σε σχέση µε το 2003. Κατ’ αρχήν, η σχεδόν κατακόρυφη
άνοδος της παγκόσµιας ζήτησης (+5,7% παγκοσµίως έναντι 2,29% το 2003) κυρίως λόγω της ανόδου της στον ∆υτ. κόσµο (+5,0% ένα-
ντι µόλις 0,46% το 2003) και που σε ένα ποσοστό αποδίδεται σε µια τάση αποθεµατοποίησης τελικού προϊόντος. Κατά δεύτερο λόγο και
εξίσου σηµαντικό, η σχετικά µικρότερη της ζήτησης άνοδος της παραγωγής (+3,06% παγκοσµίως έναντι 1,46% το 2003) στην µεταλ-
λουργία η οποία αδυνατεί να εξισορροπήσει το τελικό ισοζύγιο εξαντλώντας σε µεγάλο ποσοστό τα αποθέµατά της σε µεταλλεύµατα,
καθώς το επίπεδο εξόρυξης µόλις που καταφέρνει να παραµείνει σταθερό (+0,58% παγκοσµίως, -2,49% ∆υτ. κόσµος έναντι +7,59% και
+3,65%  αντίστοιχα το 2003). Το αποτέλεσµα του πρώτου από το 2000 ελλειµµατικού ισοζυγίου (215-245 χιλ. τόνοι) γίνεται εµφανές
και στην µείωση των καταγεγραµµένων αποθεµάτων (-180 χιλ. τόνοι) υπογραµµίζοντας την αναµενόµενη από την αγορά αντίδραση
στην εµφανή στενότητα σε επίπεδο εξόρυξης µεταλλεύµατος.  

Η µέση τιµή έτους διαµορφώνεται στα $1.047,83/τόν., η τιµή κλεισίµατος έτους στα $1.270,00/τόν., οι µεταβολές των µέσων όρων των
τιµών του κάθε τριµήνου σε σχέση µε το προηγούµενό του είναι 15,1% το 1ο τριµ. -4,0% το 2ο  τριµ.  -4,6% το 3ο τριµ. και 13,7% το 4ο τριµ
, ενώ το εύρος διακύµανσης είναι $1.270,00-$961,50. 

4.3.4 Μόλυβδος

Η αλµατώδης άνοδος της τιµής του µολυβιού (+72,3%) αποτελεί την έκπληξη της χρονιάς, καθώς για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια
επιτυγχάνεται ένας συνδυασµός πολύ ισχυρής για το συγκεκριµένο µέταλλο ζήτησης (+2,77% παγκοσµίως, +0,99% ∆υτ. κόσµος) και
µιας συσσωρευµένης αλλά σταθερής εξασθένισης σε επίπεδο εξόρυξης µεταλλεύµατος (-1% παγκοσµίως, +0,61% ∆υτ. κόσµος), το
οποίο µπορεί να επισηµανθεί και από την αναιµική αύξηση του παραγόµενου προϊόντος (+0,8% παγκοσµίως, -4,25% ∆υτ. κόσµος). Η
σταδιακή µεταφορά παραγωγικού δυναµικού σε επίπεδο µεταλλουργίας από δυτ. χώρες τα τελευταία χρόνια προς την Κίνα µε τις σχε-
τικές καθυστερήσεις που αυτή συνεπάγεται, οι αυστηρότερες περιβαλλοντολογικές νοµοθεσίες και οι γενικότερες εξελίξεις στην
εξόρυξη και µεταλλουργία του ψευδαργύρου που είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε αυτές του µολυβιού, δικαιολογούν  σε µεγάλο βαθ-
µό την σηµαντική δυσχέρεια στην πλευρά της προσφοράς. Το τελικό αρνητικό ισοζύγιο (περίπου -132 χιλ. τόνοι) και η πτώση των απο-
θεµάτων κατά περίπου 110 χιλ. τόνους διαµορφώνουν τα συνολικά καταγεγραµµένα αποθέµατα στις περίπου 300 χιλ. τόνους, αφήνο-
ντας µόνο κάποια ερωτηµατικά για την πιθανή ύπαρξη µη καταγεγραµµένων αποθεµάτων που δηµιουργήθηκαν σε περιόδους χαµη-
λής ζήτησης όπως η διετία 2002-03.

Η µέση τιµή έτους διαµορφώνεται στα $888,33/τόν., η τιµή κλεισίµατος έτους στα $1.056,00/τόν., οι µεταβολές των µέσων όρων των
τιµών του κάθε τριµήνου σε σχέση µε το προηγούµενό του είναι 33,2% το 1ο τριµ. -4,0% το 2ο  τριµ. 15,0% το 3ο τριµ. και 2,8% το 4ο τριµ
, ενώ το εύρος διακύµανσης είναι $1.056,00-$696,50. 
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5. Πληροφορίες για τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 
– ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

5.1 Γενικές Πληροφορίες

Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανήκει στον κλάδο µε κωδ. 515.2 «Χονδρικό Εµπόριο Μετάλλων - Με-
ταλλευµάτων» της Στατιστικής Ταξινόµησης των Κλάδων Οικονοµικής ∆ραστηριότητας της ΕΣΥΕ. Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1990 (ΦΕΚ Τεύ-
χος Α.Ε. Ε.Π.Ε. 4422/20.12.1990). Έδρα της Εταιρίας ορίστηκε αρχικά ο ∆ήµος Αθηναίων, Παπαδιαµαντοπούλου 6, Αθήνα. Το Φεβρουά-
ριο του 1993, η έδρα της µεταφέρθηκε στο ∆ήµο Κηφισιάς, Γεωργαντά 11, Κηφισιά (ΦΕΚ 447/10.2.93), ενώ το 1999 η έδρα της Εται-
ρίας µεταφέρθηκε στον Παράδεισο Αµαρουσίου, Πατρόκλου 5-7, τηλ. 210 - 68 77 300 (ΦΕΚ. 6355/3.8.99). Η Εταιρία είναι εγγεγραµµέ-
νη στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης, ∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιριών και Πίστεως, µε αριθµό µητρώου
23103/06/Β/90/26. Η διάρκειά της έχει οριστεί σε 50 χρόνια και το αρχικό µετοχικό κεφάλαιό της ανερχόταν σε ∆ρχ. 400.000.000
(€1.173.881,14) ολοσχερώς καταβεβληµένο και διαιρούµενο σε 400.000 µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1.000 ∆ρχ. (€2,93) η κάθε µία.

Σκοπός της Εταιρίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Καταστατικού της, όπως αυτό διευρύνθηκε από τη Γενική Συνέλευση της 01/09/2001,
είναι:

1. Η συµµετοχή στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων, η ίδρυση θυγατρικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε νοµικής µορφής, ο έλεγχος
και η διαχείριση των επιχειρήσεων αυτών, καθώς και η εκποίηση των ανωτέρω συµµετοχών. 

2. Η εµπορία, εισαγωγή, διανοµή, εξαγωγή συρµάτων, καλωδίων, σωλήνων και συρµατόσχοινων, αλυσίδων και σχοινιών κάθε τύπου,
µετάλλων, µεταλλευµάτων και σιδήρων γενικά, η κατασκευή, επεξεργασία των ανωτέρω προϊόντων για εξυπηρέτηση και ευόδω-
ση του εταιρικού σκοπού και αντιπροσώπευση ηµεδαπών και αλλοδαπών εµπορικών, βιοτεχνικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων
που παράγουν και εµπορεύονται παρόµοια προϊόντα. Η εµπορία µηχανηµάτων, ανταλλακτικών και συναφών ειδών, καθώς και
όλων των πρώτων και βοηθητικών υλών και υλικών προς µεταλλευτική και µεταλλουργική χρήση. Η εµπορία, εισαγωγή, εξαγωγή
και διανοµή µπαταριών αυτοκινήτων και ηλεκτρονικών υπολογιστών και οποιωνδήποτε ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών ή άλλων µηχα-
νών, εξαρτηµάτων και αξεσουάρ, η έρευνα στο χώρο της πληροφορικής και των ηλεκτρικών εφαρµογών εν γένει, η παροχή συµ-
βουλών και εκπαιδεύσεως σε θέµατα µηχανογραφήσεως και αυτοµατισµού.

3. Η Εταιρία δύναται να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων νοµικών ή φυσικών προσώπων µε τα οποία έχει συναλλαγές και εφόσον τού-
το εξυπηρετεί τον εταιρικό σκοπό.

4. Η αγορά, ανέγερση και µεταπώληση ακινήτων.

Η βασική δραστηριότητα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σήµερα είναι το διεθνές εµπόριο µετάλλων και µεταλλευµά-
των, καθώς και οι συµµετοχές στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων.

5.2 Ιστορικό

Η Μυτιληναίος Α.Ε. – Όµιλος Επιχειρήσεων αποτελεί σήµερα έναν από τους µεγαλύτερους βιοµηχανικούς Οµίλους διεθνώς που δρα-
στηριοποιείται στους τοµείς της Μεταλλουργίας της Ενέργειας και της Άµυνας. Η Εταιρία, που ως µεταλλουργική εταιρία διεθνούς
εµπορίου και συµµετοχών ιδρύθηκε το 1990, αποτελεί µετεξέλιξη παλαιάς µεταλλουργικής οικογενειακής επιχείρησης που ξεκίνη-
σε τη δραστηριότητά της το 1908.

Με γνώµονα τη συνεχή ανάπτυξη και πρόοδο και µε στόχο να συνεχίσει ο Όµιλος να πρωταγωνιστεί σε κάθε δράση του, στο πλαίσιο της
πολύχρονης παρουσίας και της δραστηριότητάς του, προωθεί µε συνέπεια το όραµά του να αποτελέσει τον ισχυρό και ανταγωνιστικό
ευρωπαϊκό Όµιλο της «Βαριάς Βιοµηχανίας».

Σ’ αυτή την κατεύθυνση, τα κύρια βήµατα στην ανάπτυξη και εξέλιξη του Οµίλου είχαν ως εξής:
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Από το 1991 έως το 1994, µέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, συγκεντρώθηκαν στη µητρική Εταιρία όλες οι δραστηριότητες των θυγα-
τρικών επιχειρήσεων και το 1995 η εταιρία εισήλθε στο ΧΑ. 

Κατά την περίοδο 1996 – 1997 ο Όµιλος, µε τη σύναψη στρατηγικών συµφωνιών συνεργασίας µε κορυφαία µεταλλουργικά συγκροτήµατα
χαλκού, ψευδαργύρου, µολύβδου και αλουµινίου των χωρών της Βαλκανικής, ισχυροποίησε τη θέση του στις διεθνείς αγορές µετάλλων. 

Το διάστηµα 1998 – 1999, µε την εξαγορά του µεταλλουργικού συγκροτήµατος επεξεργασίας ψευδαργύρου και µολύβδου, SOMETRA
S.A. στη Ρουµανία, όπως επίσης και µε την εξαγορά ποσοστού 30% της Hellenic Copper Mines Ltd, παραγωγού χαλκού στην Κύπρο, ο
Όµιλος εδραίωσε την ηγετική του θέση στην παραγωγή των βασικών µετάλλων. 

Επιπλέον, το 1999 µε την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου της ΜΕΤΚΑ Α.Ε., του µεγαλύτερου µεταλλοκατασκευαστικού συγκροτήµα-
τος της Ελλάδας, ο Όµιλος διευρύνει ουσιαστικά τη δραστηριότητά του. Η Εταιρία διαθέτει τεράστια εµπειρία και σηµαντική τεχνογνω-
σία στον τοµέα της ενέργειας και στο πλαίσιο αυτό συνεργάζεται σε θέµατα κατασκευών και συντήρησης µε κορυφαίες επιχειρήσεις
στη χώρα µας όπως η ∆ΕΗ. Επιπλέον, η ΜΕΤΚΑ Α.Ε. διαθέτει σηµαντικό εξοπλισµό, ενώ, µέσω της συµµετοχής της σε αµυντικά προ-
γράµµατα, κατατάσσεται µεταξύ των βιοµηχανιών της Νοτιανατολικής Ευρώπης µε µεγάλη εξειδίκευση σε σύνθετες και υψηλής ποιό-
τητας κατασκευές. 

Το 2000, ο Όµιλος εξαγόρασε το 43% της κρατικής βιοµηχανίας οχηµάτων ΕΛΒΟ Α.Β.Ε., µέσω ιδιωτικοποίησης και ταυτόχρονα ανέλαβε
τη διοίκηση µε στόχο την εξυγίανση και τη δηµιουργία µιας ανταγωνιστικής, µε τα κριτήρια του ελεύθερου ανταγωνισµού, επιχείρησης.
Την τετραετία 2001 - 2004 η Εταιρία παρουσίασε κερδοφορία αναστρέφοντας τη µακροχρόνια σειρά αρνητικών αποτελεσµάτων. 

Το 2001 επίσης, ο Όµιλος Μυτιληναίος, εισήλθε στο χώρο της παραγωγής και εµπορίας ενέργειας και έχει ήδη δροµολογήσει ένα
εκτεταµένο πρόγραµµα επενδύσεων ύψους €300 εκατ. Στόχος είναι να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που διαµορφώνονται στην Ελλά-
δα µε την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Για το σκοπό µάλιστα αυτό, ο Όµιλος έχει ιδρύσει 2
νέες εταιρίες και συγκεκριµένα τη Μυτιληναίος Παραγωγή και Εµπορία Ηλεκτρονικής Ενέργειας Α.Ε. και τη Μυτιληναίος Αιολική Ενερ-
γειακή Ελλάδος Α.Ε. 

Επιπρόσθετα, τον Μάρτιο του 2005, η Μυτιληναίος Α.Ε. – Όµιλος Επιχειρήσεων ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς του πλειο-
ψηφικού ποσοστού που κατέχει η Alcan Inc. στην Αλουµίνιον της Ελλάδος Α.Ε. Η συµφωνία για την εξαγορά είχε αρχικώς ανακοινωθεί
στις 29 ∆εκεµβρίου 2004 και ακολούθησε η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισµού καθώς και του Υπουργείου Ανάπτυξης για την εκτέ-
λεση της συναλλαγής. 
Βάσει τη σχετικής συµφωνίας, η Μυτιληναίος Α.Ε. – Όµιλος Επιχειρήσεων αποκτά αρχικά το 53% του µετοχικού κεφαλαίου της Αλουµί-
νιον της Ελλάδος  Α.Ε. από την Alcan. Το υπόλοιπο 7%, η Alcan, µέσω του δικαιώµατος προαίρεσης, µπορεί να το διαθέσει στην Μυτιλη-
ναίος Α.Ε. στο µέλλον. 

Η εξαγορά της Αλουµίνιον της Ελλάδος Α.Ε., ενός από τα µεγαλύτερα µεταλλευτικά, µεταλλουργικά και βιοµηχανικά συγκροτήµατα
της Ελλάδας αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα για την περαιτέρω ανάπτυξη του Οµίλου Επιχειρήσεων Μυτιληναίος Α.Ε. Μετά την παραπά-
νω εξαγορά, ο Όµιλος απασχολεί σήµερα σε Ελλάδα και εξωτερικό 4.500 άτοµα.

5.3 ∆ιεθνής ∆ραστηριότητα 

Η δραστηριοποίηση της Εταιρίας στο διεθνές εµπόριο µετάλλων, αποτελεί καρπό του νέου στρατηγικού σχεδιασµού, που προέκυψε
υπό την πίεση πεπερασµένων µεγεθών της εγχώριας αγοράς, στην οποία η Εταιρία κατείχε επί σειρά ετών ηγετική θέση. Οι διεθνείς
αγορές επιλέχθηκαν, παρά τις δυσκολίες τους, ως ο µόνος χώρος που διέθετε τη δυναµική που θα επέτρεπε την επίτευξη υψηλών
ρυθµών ανάπτυξης επί µακρά χρονική περίοδο. Η αλλαγή προσανατολισµού της Εταιρίας εγκαινιάστηκε το 1995 µε την υπογραφή
συµφωνιών συνεργασίας µε ορυχεία και µεταλλουργίες που εδρεύουν σε χώρες των Βαλκανίων, και συνεχίστηκε µε την εξαγορά µε-
ταλλουργικών συγκροτηµάτων καθιστώντας τον Όµιλο σήµερα ως πλήρως καθετοποιηµένο παραγωγό µετάλλων.

Σηµειώνεται ότι η αξία των τελικών προϊόντων προκύπτει µε βάση τις τιµές των µετάλλων, όπως αυτές καθορίζονται στο London Metals
Exchange (L.M.E.). 

Tο δίκτυο πωλήσεων του εξωτερικού αναπτύχθηκε ραγδαία και εξυπηρετείται µέσω θυγατρικών εταιριών και αντιπροσώπων. 

O κύκλος εργασιών του Οµίλου κατά τη διάρκεια 1997 – 2004 σε ποσότητες και αξία στις αγορές εσωτερικού και εξωτερικού, αναλύε-
ται στους πίνακες που ακολουθούν.
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5. Πληροφορίες για τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(ποσά σε χιλ. €)
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Κύκλος Εργασιών Εσωτερικού από:

■ Εµπορική ∆ραστηριότητα 73.471 52.983 60.643 94.803 85.063 78.356 68.695 61.357

■ Τεχνική ∆ραστηριότητα 1.397 1.541 1.162 11.530 3.759 2.516 4.219 2.080

■ Παροχή Υπηρεσιών 58 355 111 7.583 508 1.419 3.904 7.474

■ Βιοµηχανική ∆ραστηριότητα 44.619 57.444 97.952 100.145 134.500 168.021

Σύνολο 74.926 54.879 106.535 171.360 187.282 182.436 211.318 238.932
Κύκλος Εργασιών Εξωτερικού από:

■ Εµπορική ∆ραστηριότητα 85.165 147.389 166.051 232.561 185.130 74.173 63.608 67.969

■ Παροχή Υπηρεσιών 58 32 6.841 9.051 2.519 0 2.480

■ Βιοµηχανική ∆ραστηριότητα 361 2.107 2.204 425 3.058 3.862

Σύνολο 85.223 147.421 166.412 241.509 196.385 77.117 66.666 74.311

Γενικό Σύνολο Κύκλου Εργασιών 160.149 202.300 272.947 412.869 383.667 259.553 277.984 313.243

O Όµιλος έχει αναπτύξει µία ιδιαίτερα ευέλικτη και αποδοτική δοµή λειτουργίας, η οποία παρέχει τη δυνατότητα υψηλής ποιότητας
υπηρεσιών και βασίζεται σε τέσσερις κύριους τοµείς (∆ιοικητικός, Xρηµατοοικονοµικός, Eµπορικός, Mεταφορών) επανδρωµένους µε
ικανότατα στελέχη.

Παράλληλα, ο Όµιλος διαθέτει αρτιότατη τηλεπικοινωνιακή υποδοµή και εξοπλισµό πληροφορικής, ώστε να διατηρεί συνεχή ροή
πληροφοριών για τις εξελίξεις και τις συνθήκες των αγορών, τις ανάγκες των πελατών, τη διαθεσιµότητα εµπορευµάτων, τη µεταφορι-
κή δυναµικότητα, καλύπτοντας ολόκληρο το δίκτυο πωλήσεων.

5.4 ∆ίκτυο Πωλήσεων και ∆ιανοµής

Το δίκτυο πωλήσεων της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. περιλαµβάνει τρία κέντρα διανοµής στην Ελλάδα και ένα εκτεταµένο δίκτυο εµπορικών
αντιπροσώπων στο εξωτερικό. 

5.4.1 ∆ίκτυο Πωλήσεων Εξωτερικού

Το δίκτυο πωλήσεων εξωτερικού αναπτύσσεται µε ταχείς ρυθµούς. Η Εταιρία δραστηριοποιείται µέσω των θυγατρικών εταιριών και των
αντιπροσώπων στις ακόλουθες πόλεις και χώρες:

ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Λουξεµβούργο Μιλάνο, Ιταλία
Λευκωσία, Κύπρος Τεργέστη, Ιταλία
Βελιγράδι, Σερβία Βουδαπέστη, Ουγγαρία
Σκόπια, ∆ηµοκρατία Σκοπίων Τελ-Αβίβ, Ισραήλ
Βουκουρέστι, Ρουµανία Κάιρο,  Αίγυπτος
Copsa Mica, Ρουµανία Κωνσταντινούπολη, Τουρκία
∆υρράχιο, Αλβανία

Οι αντιπρόσωποι έχουν επιλεγεί προσεκτικά και πρέπει να διαθέτουν σηµαντική γνώση των συνθηκών και ιδιαιτεροτήτων κάθε αγοράς
ώστε να αποτελούν όσο το δυνατό ακριβέστερες πηγές πληροφόρησης της Εταιρίας για την αναµενόµενη ζήτηση. Επιπλέον, πολύτιµη
είναι η συνεισφορά τους στην παρακολούθηση και σωστή εκτέλεση των παραγγελιών. Οι κύριες διεθνείς αγορές της Εταιρίας είναι η
Ιταλία, η Γερµανία, η Τουρκία και οι χώρες της Βαλκανικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Ο τρόπος συνεργασίας µε τους αντιπροσώπους
ποικίλλει ανά χώρα και βασίζεται σε προσυµφωνηµένο ύψος προµήθειας.

Επίσης, σηµαντικό µέρος των διεθνών πωλήσεων διενεργείται και από την ίδια την Εταιρία, µέσω απευθείας επικοινωνίας του Εµπορι-
κού της Τµήµατος µε πελάτες.
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5.4.2 ∆ίκτυο Πωλήσεων Και ∆ιανοµής Εσωτερικού

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. διαθέτει στην Ελλάδα τρία ιδιόκτητα κέντρα διανοµής:

■ στον Ασπρόπυργο Αττικής,
■ στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων, το οποίο εξυπηρετεί τη ∆. Ελλάδα και την Αλβανία και,
■ στη ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδου, το οποίο εξυπηρετεί τη Β. Ελλάδα.

Μέχρι τις αρχές του 1998, η Εταιρία διατηρούσε κέντρο διανοµής στο 29ο χλµ. της Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαµίας (Αφίδνες). Η δραστη-
ριότητα του κέντρου αυτού µεταφέρθηκε στον Ασπρόπυργο και οι εγκαταστάσεις των Αφιδνών παραµένουν προς το παρόν ανενεργές.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η γεωγραφική κατανοµή των πωλήσεων της Εταιρίας.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΧΩΡΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΓΓΛΙΑ 2.794.012,92 1,85%

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 2.161.275,84 1,43%

ΑΜΕΡΙΚΗ 513.601,01 0,34%

ΑΥΣΤΡΙΑ 602.086,35 0,40%

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2.439.026,41 1,61%

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 20.592.188,55 13,61%

ΕΛΒΕΤΙΑ 2.785.905,99 1,84%

ΕΛΛΑ∆Α 49.963.324,38 33,02%

ΙΣΡΑΗΛ 2.192.150,54 1,45%

ΙΤΑΛΙΑ 12.683.473,80 8,38%

ΚΥΠΡΟΣ 3.383.774,65 2,24%

ΛΙΧΝΕΣΤΑΪΝ 146.362,25 0,10%

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 1.369.430,00 0,91%

ΠΟΛΩΝΙΑ 2.981.653,46 1,97%

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 32.178.283,25 21,27%

ΣΕΡΒΙΑ 2.361.120,49 1,56%

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 416.506,89 0,28%

ΣΥΡΙΑ 1.432.807,80 0,95%

ΤΟΥΡΚΙΑ 9.659.887,20 6,38%

ΤΣΕΧΙΑ 642.825,15 0,42%

ΣΥΝΟΛΟ 151.299.696,93 100,00%

5.5 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία – Εγγυήσεις Και Εµπράγµατες Ασφάλειες

Η ακίνητη περιουσία της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. στις 31/12/2004, περιλαµβάνει:

5.5.1 Γήπεδα – Κτιριακές Εγκαταστάσεις.

■ Οικόπεδο 18.000 τ.µ. περίπου στο 29ο ΧΛΜ. Εθνικής οδού Αθηνών – Λαµίας, αξίας Ευρώ 765.167,62.
■ Οικόπεδο 7.300 τ.µ. περίπου στο 47ο ΧΛΜ. Εθνικής οδού Αθηνών – Λαµίας,  Αυλώνα Αττικής αξίας Ευρώ 150.061,08. 
■ Οικόπεδο 67.533 τ.µ. στην περιοχή Καλαµάτας αξίας Ευρώ 273.867,34.
■ Οικόπεδο 7.072 τ.µ. περίπου στον Ασπρόπυργο Αττικής αξίας Ευρώ 447.441,97 και ισόγεια βιοµηχανική αποθήκη 2.200 τ.µ. περί-

που στο ανωτέρω οικόπεδο αξίας Ευρώ 498.538,30.
■ Οικόπεδο 761 τ.µ. περίπου στον Παράδεισο Αµαρουσίου και κτίριο 1.530 τ.µ. για τα νέα  ιδιόκτητα γραφεία της εταιρίας συνολικής

αξίας Ευρώ 3.259.196,99.
■ Οικόπεδο 13.600 τ.µ. περίπου στη βιοµηχανική περιοχή Ιωαννίνων αξίας κτήσεως Ευρώ  125.724,35 και βιοµηχανική αποθήκη

2.000 τ.µ. περίπου στο ανωτέρω οικόπεδο αξίας Ευρώ 458.714,18.
■ Οικόπεδο έκτασης 15.466,5 τ.µ. στη Θεσσαλονίκη – Βιοµηχανική Περιοχή Σίνδου αξίας κτήσεως Ευρώ  365.665,07 και τα εντός

αυτού δε κτίσµατα: εργοστάσιο 2.078,77 τ.µ., γραφεία 249,04 τ.µ., αποθήκη 252,74 τ.µ. συνολικής αξίας Ευρώ 311.701,34.
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■ ∆ιαµέρισµα (1ου) ορόφου εµβαδού µέτρων τετραγωνικών (53,46Μ2) επί της οδού Μηδείας 35 στην κοινότητα Περαίας της επαρ-
χίας Θεσσαλονίκης του νοµού Θεσσαλονίκης, µε αξία κτήσης  Ευρώ 64.979,69.

Να σηµειωθεί ότι η Εταιρία διατηρεί υποκαταστήµατα στο 29ο ΧΛΜ. της Εθνικής οδού Αθηνών – Λαµίας, στον Ασπρόπυργο Αττικής, κα-
θώς και αποθηκευτικό χώρο στη Θεσσαλονίκη – Βιοµηχανική Περιοχή Σίνδου σε ιδιόκτητα οικόπεδά της για παραλαβές και παραδόσεις
εµπορευµάτων. Επίσης διατηρεί υποκατάστηµα στη Βιοµηχανική Περιοχή Ιωαννίνων σε ιδιόκτητο οικόπεδο για παραλαβή, παραδόσεις
και πωλήσεις εµπορευµάτων.

5.5.2 Μηχανολογικός  Εξοπλισµός – Τεχνικές Εγκαταστάσεις

Ο µηχανολογικός εξοπλισµός είναι ιδιόκτητος και αποτελείται από:

■ 2 γερανογέφυρες κινούµενες επί ευθείας γραµµής, ελκτικής ικανότητος 5ΜΤ εκάστη που βρίσκονται στο κέντρο διανοµής στη
ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων.

■ 1 γερανογέφυρα κινούµενη επί ευθείας γραµµής, ελκτικής ικανότητος 10ΜΤ που βρίσκεται στον Ασπρόπυργο Αττικής.
■ 1 γερανογέφυρα κινούµενη επί ευθείας γραµµής, ελκτικής ικανότητος 2Χ8ΜΤ που βρίσκεται στον Ασπρόπυργο Αττικής.
■ 1 φορητό ηλεκτρονικό ζυγιστικό 5ΜΤ.
■ 1 ηλεκτροκίνητη γεφυροπλάστιγγα 18 µέτρων, ζυγιστικής ικανότητος 60ΜΤ στις Αφίδνες Αττικής.
■ 1 ηλεκτροκίνητη γεφυροπλάστιγγα 18 µέτρων, ζυγιστικής ικανότητος 60ΜΤ στον Ασπρόπυργο Αττικής.
■ Λοιπές βοηθητικές εγκαταστάσεις (χώροι εγκατάστασης προσωπικού, αποθήκες εργαλείων κ.λπ.)

5.5.3 Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία – Εγγυήσεις Και Εµπράγµατες Ασφάλειες

Η εξέλιξη της λογιστικής αξίας των παγίων της Εταιρίας παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2002 – 2004
(ποσά σε €)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΥ ΑΞΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ

ΚΤΗΣΕΩΣ (ΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΑΞΙΑ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΒ. ΑΞΙΑ
2000 ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ

Ασώµατες Ακινητοποιήσεις

Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης 5.122.835,48 10.654.946,00 15.777.781,48 4.588.768,68 10.090.508,79 5.687.272,69

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις

Γήπεδα - Οικόπεδα 4.408.490,22 -2.152.869,15 2.255.621,07 2.255.621,07

Κτήρια &Τεχνικά Έργα 6.083.442,54 28.793,45 6.112.235,99 675.500,27 1.643.477,29 4.468.758,70

Μηχανήµατα - Τεχνικές Εγκαταστάσεις 
&Λοιπός Τεχνολογικός Εξοπλισµός 348.151,54 65.222,53 413.374,07 108.628,23 345.751,71 67.622,36

Μεταφορικά Μέσα 539.584,24 -345.359,99 194.224,25 119.026,90 134.949,30 59.274,95

Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός 890.435,56 27.261,45 917.697,01 228.359,13 705.130,72 212.566,29

Ακινητοποιήσεις Υπό Εκτέλεση 7.003.562,64 -7.003.562,64 0,00 0,00

Σύνολο Ενσώµατων  Ακινητοποιήσεων 19.273.666,74 -9.380.514,35 9.893.152,39 1.131.514,53 2.829.309,02 7.063.843,37

Σύνολο Ακινητοποιήσεων 24.396.502,22 1.274.431,65 25.670.933,87 5.720.283,21 12.919.817,81 12.751.116,06

Η εταιρία κατέχει εγγυήσεις υπέρ της, για εξασφάλιση απαιτήσεών της ύψους Euro 30.970.381,52. Έχουν παραχωρηθεί εγγυήσεις
υπέρ τρίτων ύψους  Euro 7.404.969,75

∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των παγίων της Εταιρίας.

Η Εταιρία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. έχει συνάψει ασφαλιστήρια συµβόλαια για το σύνολο των πάγιων περιουσιακών της στοιχείων τα οποία εί-
ναι σε ισχύ έως 31/12/2005.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ποσά σε €)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ / ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΣΑ

AIG GREECE ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΠΥΡΟΣ & ΣΥΜΠΛ. ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ(ΚΤΙΡΙΟ – ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 5-7) 3.000.000

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΣΙΝ∆ΟΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 3.770.000

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ – ΣΙΝ∆ΟΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 2.305.274

5.6 Επενδύσεις Επταετίας

Οι σηµαντικότερες επενδύσεις της τελευταίας επταετίας 1998 – 2004 έχουν ως ακολούθως:

1998
■ Εξαγορά ποσοστού 27,54% του µετοχικού κεφαλαίου της εισηγµένης στο Χ.Α.Α. εταιρίας ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

«ΜΕΤΚΑ», έναντι €31.527 χιλ.
■ Εξαγορά ποσοστού 60% της ρουµανικής µεταλλουργίας S.C. SOMETRA S.A. από τον Οργανισµό Αποκρατικοποιήσεων της Ρουµανίας

(STATE OWNERSHIP FUND), έναντι €3.451 χιλ.
■ Ανέγερση ιδιόκτητου συγκροτήµατος γραφείων 1.500 τ.µ. σε οικόπεδο 761 τ.µ. στον Παράδεισο Αµαρουσίου για τη στέγαση των

κεντρικών γραφείων της Εταιρίας, συνολικής αξίας €2.935 χιλ. 

1999
■ Εξαγορά ποσοστού 20,06% του µετοχικού κεφαλαίου της εισηγµένης στο Χ.Α.Α. εταιρίας ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.

«ΜΕΤΚΑ», έναντι €26.999 χιλ. 
■ Συµφωνία συνεργασίας µε την HELLENIC COPPER MINES LTD. 
■ Εξαγορά του κτιρίου του Αµερικανικού Προξενείου στη Θεσσαλονίκη, επένδυση συνολικού ύψους €8.511 χιλ.
■ Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης επενδύσεων του συγκροτήµατος S.C. SOMETRA S.A. στη Ρουµανία, επένδυση ύψους €3.522 χιλ. 

2000
■ Εξαγορά ποσοστού 22,53% του µετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. (ΕΛΒΟ), έναντι €6.380 χιλ.
■ Εξαγορά επιπλέον πλειοψηφικού πακέτου 12% περίπου του µετοχικού κεφαλαίου της εισηγµένης στο Χ.Α.Α. εταιρίας ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. «ΜΕΤΚΑ», έναντι €46.368 χιλ.
■ Εξαγορά ποσοστού 27% της ρουµανικής µεταλλουργίας S.C. SOMETRA S.A. µέσω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας

έναντι €15.084 χιλ.
■ Απόκτηση ποσοστού 30% της HELLENIC COPPER MINES LTD έναντι €5.949 χιλ. 

2001
■ Έναρξη διαδικασιών ανέγερσης Α’ φάσης ιδιόκτητου συγκροτήµατος σε οικόπεδο έκτασης 673,24 τ.µ. στη Θεσσαλονίκη επί της

οδού Λεωφ. Νίκης και της εκµετάλλευσης αυτού.
■ Εξαγορά επιπλέον πλειοψηφικού πακέτου 4% περίπου του µετοχικού κεφαλαίου της εισηγµένης στο Χ.Α.Α. εταιρίας ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. «ΜΕΤΚΑ», έναντι €9.884 χιλ.

2002
■ Εξαγορά επιπλέον πλειοψηφικού πακέτου 5,82% περίπου του µετοχικού κεφαλαίου της εισηγµένης στο Χ.Α.Α. εταιρίας ΜΕΤΑΛ-

ΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. «ΜΕΤΚΑ», έναντι €23.960 χιλ.
■ Έναρξη διαδικασιών ανέγερσης Β’ φάσης ιδιόκτητου συγκροτήµατος σε οικόπεδο έκτασης 673,24 τ.µ. στη Θεσσαλονίκη επί της

οδού Λεωφ. Νίκης και της εκµετάλλευσης αυτού. 

2003
■ Αποπεράτωση διαδικασιών Β’ φάσης και έναρξη διαδικασιών ανέγερσης Γ΄φάσης ιδιόκτητου συγκροτήµατος σε οικόπεδο έκτα-

σης 673,24 τ.µ. στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Λεωφ. Νίκης και της εκµετάλλευσης αυτού.

2004
■ Εξαγορά επιπλέον ποσοστού 9,47% της HELLENIC COPPER MINES LTD έναντι €2.000 χιλ.  
■ Εξαγορά επιπλέον ποσοστού 13,5% της ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. έναντι  €235 χιλ.  
■ Συµφωνία εξαγοράς ποσοστού 46,00% του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. έναντι €68.985 χιλ.
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Συγκεντρωτικά, οι καθαρές επενδύσεις επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας σε αξία κτήσεως, για την εξεταζόµενη
3ετία 2002-2004, παρουσιάζονται ανά χρήση στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ – ΠΑΓΙΩΝ (ποσά σε €)

2002 2003 2004 ΣΥΝΟΛΟ

Γήπεδα - Οικόπεδα 0,00 0,00 0,00 0,00

Κτήρια - Τεχνικά Έργα 0,00 0,00 0,00 0,00

Μηχαν. Εγκατ. & Λοιπός Τεχν. Εξοπλισµός 70.505,00 -5.282,47 0,00 65.222,53

Μεταφορικά Μέσα -157.926,75 -40.690,40 -146.742,84 -345.359,99

Έπιπλα -Λοιπός Εξοπλισµός 15.706,48 23.312,93 -11.757,96 27.261,45

ΣΥΝΟΛΑ -71.715,27 -22.659,94 -158.500,80 -252.876,01

5.7 Επενδυτική Πολιτική

Για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων η Εταιρία ακολουθεί µια επενδυτική πολιτική που είναι συνυφασµένη µε την εξέλιξη της
αγοράς και επικεντρώνεται στους τοµείς της µεταλλουργίας, της ενέργειας και των αµυντικών προγραµµάτων.

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. επενδύει κατά πρώτον σε ανθρώπινο επιστηµονικό δυναµικό απαραίτητο για την διεκπεραίωση του αυξηµένου κύ-
κλου εργασιών και κατά δεύτερον σε νέους τοµείς δραστηριότητας όπως στον τοµέα της ενέργειας µέσω της θυγατρικής ΜΕΤΚΑ Α.Ε.
καθώς επίσης και στον τοµέα των αµυντικών προγραµµάτων µέσω της θυγατρικής ΕΛΒΟ Α.Β.Ε.

Η Εταιρία επενδύει επίσης και για τη βελτίωση της µηχανογραφικής υποδοµής της καθώς επίσης στα πλαίσια αναβάθµισης των παρα-
γωγικών µονάδων (SOMETRA S.A. – HELLENIC COPPER MINES LTD) επενδύει σε προσχεδιασµένη βελτίωση του µηχανολογικού εξοπλι-
σµού τους προκειµένου να επιτευχθεί περαιτέρω µείωση του κόστους παραγωγής αλλά και να εξαντλήσει την παραγωγική τους δυνα-
µικότητα εξασφαλίζοντας τη µακρόχρονη και κερδοφόρο εκµετάλλευσή τους.

Αναµφισβήτητα η Εταιρία προετοιµάζεται και επενδύει για να αντιµετωπίσει καινούργιες προκλήσεις και να εκµεταλλευτεί τις επιχει-
ρηµατικές ευκαιρίες που ανθούν στην Ελλάδα και στο χώρο της Βαλκανικής µε στόχο την εκµετάλλευση συνεργιών και την βελτίωση
της θέσης του Οµίλου.

5.8 Κυριότερα Γεγονότα Κατά Το 2004 – Ανάπτυξη Νέων ∆ραστηριοτήτων

5.8.1 Τοµέας Μεταλλουργίας

Tον Μάρτιο του 2005, η Μυτιληναίος Α.Ε. – Όµιλος Επιχειρήσεων ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς του πλειοψηφικού πο-
σοστού που κατέχει η Alcan Inc. στην Αλουµίνιον της Ελλάδος Α.Ε. Η συµφωνία για την εξαγορά είχε αρχικώς ανακοινωθεί στις 29 ∆ε-
κεµβρίου 2004 και ακολούθησε η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισµού καθώς και του Υπουργείου Ανάπτυξης για την εκτέλεση της
συναλλαγής. 

Βάσει τη σχετικής συµφωνίας, η Μυτιληναίος Α.Ε. – Όµιλος Επιχειρήσεων αποκτά αρχικά το 46% του µετοχικού κεφαλαίου της Αλουµί-
νιον της Ελλάδος  Α.Ε. από την Alcan. Το υπόλοιπο 7%, η Alcan, µέσω του δικαιώµατος προαίρεσης, µπορεί να το διαθέσει στην Μυτιλη-
ναίος Α.Ε. στο µέλλον. 

Η εξαγορά της Αλουµίνιον της Ελλάδος Α.Ε., ενός από τα µεγαλύτερα µεταλλευτικά, µεταλλουργικά και βιοµηχανικά συγκροτήµατα
της Ελλάδας µε εξειδικευµένο και αφοσιωµένο ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα για την περαιτέρω ανάπτυξη του
Οµίλου Επιχειρήσεων Μυτιληναίος Α.Ε. 

Η Αλουµίνιον της Ελλάδος Β.Ε.Α.Ε, ιδρύθηκε τo 1960, µε στόχο την αξιοποίηση των σηµαντικών ελληνικών κοιτασµάτων βωξίτη, για
την παραγωγή αλουµίνας και αλουµινίου. Η Εταιρία εγκατέστησε το βιοµηχανικό της συγκρότηµα στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, στη
βόρεια ακτή του Κορινθιακού κόλπου. Η θέση αυτή συνδυάζει τη γειτονία µε τα σηµαντικά κοιτάσµατα βωξίτη της Βοιωτίας και Φωκί-
δας, την ευκολία θαλάσσιας επικοινωνίας, τη διακριτική ένταξη στο περιβάλλον.
To εργοστασιακό συγκρότηµα της Εταιρίας επεκτείνεται σε συνολική έκταση 7.035.700 τ.µ. και αποτελεί το µοναδικό παράδειγµα στην
Ευρώπη καθετοποιηµένης παραγωγικής διαδικασίας και περιλαµβάνει:
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■ µονάδα παραγωγής αλουµίνας, ετήσιας παραγωγικής ικανότητας 775.000t, 
■ µονάδα παραγωγής πρωτόχυτου αλουµινίου - ηλεκτρόλυση, ετήσιας παραγωγικής ικανότητας 165.000t, 
■ µονάδα χυτηρίου, ετήσιας παραγωγικής ικανότητας 170.000t τελικού προϊόντος,
■ µονάδα παραγωγής ανόδων για τις ανάγκες της ηλεκτρόλυσης. 
■ ιδιόκτητες λιµενικές εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση πλοίων µεγάλης χωρητικότητας.
■ Εκµετάλλευση αποθεµάτων βωξίτη από την 100% θυγατρική µεταλλευτική εταιρία  ∆ΕΛΦΟΙ-∆ΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε.

Απασχολεί σήµερα 1.250 άτοµα που προέρχονται από όλο τον ελληνικό χώρο.

5.8.2 Τοµέας Ενέργειας

Το 2004 και στις αρχές του 2005 ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ συνέχισε την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του στον χώρο της ηλεκτρικής
ενέργειας. 

Συγκεκριµένα, η ειδική εταιρία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (MPGS) προώθησε τις διαδικασίες
που αφορούν στην υλοποίηση Θερµικού Σταθµού 400 MW στον Βόλο. Όλες οι σχετικές µελέτες που είχαν ξεκινήσει το 2001 και ειδι-
κότερα η µελέτη περιβαλλοντικών όρων ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε από το ΥΠΕΧΩ∆Ε και τελικώς εκδόθηκε η τελική άδεια εγκατά-
στασης του Σταθµού από το αρµόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Επιπλέον η εταιρία εκµεταλλευόµενη την πλεονεκτική θέση που εξασφαλίζουν οι εγκαταστάσεις στην Βοιωτία της Αλουµίνιον της Ελ-
λάδος, πλεονεκτική τόσο χωροταξικά όσα και ηλεκτρικού φορτίου, προχώρησε 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.

Το 2004 συνεχίστηκαν συζητήσεις για συνεργασία µε διεθνείς εταιρίες στον τοµέα εµπορίας ηλεκτρισµού, οι οποίες δεν κατέληξαν σε
δεσµεύσεις λόγω της συνεχιζόµενης εκκρεµότητας στην οριστικοποίηση του θεσµικού πλαισίου από τη ΡΑΕ, εµπόδιο το οποίο αναµέ-
νεται να υπερκερασθεί το 2005 µε την ολοκλήρωση και έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης του «νέου» Κώδικα Συναλλαγών και ∆ια-
χείρισης του Συστήµατος και των νέων ρυθµίσεων για το Φυσικό Αέριο.

Στον τοµέα των έργων αξιοποίησης αιολικού δυναµικού η ειδική εταιρία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. (MHWP), η
οποία κατέχει ήδη άδειες παραγωγής για οκτώ (8) αιολικά πάρκα, προχώρησε τις δραστηριότητες που απαιτούνται για τη λήψη της τε-
λικής άδειας εγκατάστασης στα αιολικά πάρκα ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΣΕΡΡΩΝ και ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ  έχοντας ήδη εξασφαλίσει εγκρίσεις
για την επιδότησή τους  από το Υπουργείο Ανάπτυξης, την οποία και τελικά αξιοποίησε µέχρις στιγµής γιο το αιολικό πάρκο 17MW στο Σι-
δηρόκαστρο, συνολικού κόστους €17 περίπου εκατ.

Η υλοποίηση του Αιολικού Πάρκου Σιδηροκάστρου έχει ήδη αρχίσει από τα τέλη του 2004. Προς τούτο η ειδική εταιρία ανάπτυξης
του έργου υπέγραψε µε τον αρµόδιο φορέα, Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, τη σχετική σύµβαση επιδότησης του έργου,
ύψους  4.490.000  ευρώ, καθώς και τις συµβάσεις εργολαβίας για την προµήθεια, µελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του
συνολικού έργου.

Παράλληλα για τα ήδη πέντε (5) αδειοδοτηµένα πάρκα στην Εύβοια και στην Άνδρο, συνολικής ισχύος 62,05MW, συνεχίστηκαν οι δια-
δικασίες τόσο για την υπαγωγή τους στον αναπτυξιακό νόµο όσο και για την έκδοση των Αδειών Εγκατάστασης. Η δραστηριότητα αυτή
αναµένεται να ολοκληρωθεί σταδιακά µέχρι το τέλος του 2006. Η υλοποίηση των πάρκων Ευβοίας και Άνδρου συναρτάται όµως από
την ηλεκτρική διασύνδεση της νήσου Ευβοίας µε την ηπειρωτική Ελλάδα µέσω της νέας γραµµή µεταφοράς υψηλής τάσης Νέα Μά-
κρη - Πολυπόταµος, έργο που µακροχρονίως εκκρεµεί, εκτιµάται η υλοποίησή της µέχρι το 2007.

5.8.3 Τοµέας Άµυνας

Ο Όµιλος µε την εξαγορά ποσοστού 43% της σηµαντικότερης ελληνικής κατασκευαστικής εταιρίας οχηµάτων – ΕΛΒΟ - που έκανε τον
Αύγουστο 2000 πέτυχε να ενδυναµώσει τη βιοµηχανική παρουσία του Οµίλου στους αµυντικούς εξοπλισµούς και να λειτουργεί πα-
ράλληλα αλλά και συµπληρωµατικά µε τις υπόλοιπες σηµαντικές δραστηριότητες του Οµίλου, τόσο στον κατασκευαστικό τοµέα ηλε-
κτροµηχανολογικού εξοπλισµού, όσο και στον µεταλλευτικό / µεταλλουργικό τοµέα.
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της ΕΛΒΟ ανέρχεται σε €130 εκατ. Στο ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρίας συµπεριλαµβάνεται η
σύµβαση για την κατασκευή των 170 αρµάτων µάχης Leopard 2 και των 12 αρµάτων περισυλλογής (ARVs), τα οποία θα προµηθευτούν
οι Ένοπλες ∆υνάµεις, βάσει σύµβασης που υπογράφηκε πρόσφατα, µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της γερµανικής εταιρίας
Krauss Maffei Wegmann.
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5. Πληροφορίες για τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η ΕΛΒΟ θα αναλάβει τη συναρµολόγηση και τον έλεγχο αξιοπιστίας των 170 αρµάτων Leopard, καθώς και την κατασκευή των τελικών
µεταδόσεων κίνησης του οχήµατος (ΖF). To έργο αυτό θα απαιτήσει: 

■ Τη δηµιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και νέας γραµµής παραγωγής στο εργοστάσιο της ΕΛΒΟ στη Θεσσαλονίκη.
■ Τη δηµιουργία µίας νέας πίστας δοκιµών οδικής συµπεριφοράς και ελέγχου της αξιοπιστίας των οπλικών συστηµάτων του άρµατος. 
■ Την εγκατάσταση στην ΕΛΒΟ ενός νέου σύγχρονου συστήµατος ελέγχου της ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας των ηλεκτρονι-

κών µερών του άρµατος, το οποίο θα είναι µοναδικό στη χώρα.

Οι παραπάνω επενδύσεις σε συνδυασµό µε την απορρόφηση από την ΕΛΒΟ του υψηλού know how κατασκευής και συναρµολόγησης
των αρµάτων θα αποτελέσει τη βάση για την παραγωγή παρεµφερών οχηµάτων από την εταιρία στο µέλλον και ασφαλώς για την παρα-
γωγή των νέων τεθωρακισµένων οχηµάτων που θα αποκτήσει στο µέλλον ο Ελληνικός Στρατός (ΤΟΜΠ, ΤΟΜΑ, Αµφίβια, κλπ.).

Αξίζει να σηµειωθεί επίσης ότι η σταδιακή ένταξη των βαλκανικών χωρών στο ΝΑΤΟ και στις ευρωπαϊκές αµυντικές δοµές επιβάλλει τη
ριζική αναδιάρθρωση των στρατών των χωρών αυτών. Η ΕΛΒΟ σε συνεργασία µε τους ξένους εταίρους της, θα καταβάλει κάθε προσπά-
θεια για την ανανέωση και εκσυγχρονισµό του οχηµατοφόρου δυναµικού των Ενόπλων ∆υνάµεων των γειτονικών χωρών, συµβάλλο-
ντας όσο µπορεί στην επιχειρηµατική συνεργασία στον ευαίσθητο χώρο των αµυντικών προµηθειών.

Επίσης καταβάλλεται προσπάθεια για την επέκταση των δραστηριοτήτων της ΕΛΒΟ στην Κύπρο, που αφορούν στον εκσυγχρονισµό του
στόλου των οχηµάτων της και στην αναβάθµιση / εκσυγχρονισµό των τεθωρακισµένων της.  

Επισηµαίνεται τέλος ότι η εταιρία συνεργάζεται ήδη µε 500 βιοµηχανίες και βιοτεχνίες της περιοχής προσφέροντάς τους υποκατα-
σκευαστικό έργο ενώ οι επενδύσεις της ΕΛΒΟ θα υπερβούν τα 40 εκατοµµύρια ευρώ, για την ερχόµενη τριετία.

Η συµµετοχή της ΜΕΤΚΑ A.E. στα εξοπλιστικά προγράµµατα ήταν ανέκαθεν ιδιαίτερα δυναµική µε προοπτικές και στόχους για να κατα-
στεί µία από τις βασικότερες αµυντικές βιοµηχανίες στη χώρα. ∆ιαθέτει ήδη τεχνογνωσία σε αµυντικά προγράµµατα, δεδοµένου ότι
έχει εµπλακεί µε επιτυχία στο παρελθόν στην κατασκευή των τεθωρακισµένων οχηµάτων «ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ» σε συνεργασία µε την ΕΛΒΟ,
στην κατασκευή του συστήµατος φορτώσεως τορπιλών κατά την αναβάθµιση των υποβρυχίων σε συνεργασία µε το Π.Ν., στην κατα-
σκευή µεταλλικών υποσυστηµάτων φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ σε συνεργασία µε τα Ελληνικά Ναυπηγεία και την Blohm+Voss, ενώ πρό-
σφατα ολοκλήρωσε την κατασκευή µειζόνων συγκροτηµάτων (τους ρυµουλκούµενους φορείς µεταφοράς και το σύστηµα εκτόξευ-
σης) του πυραυλικού συστήµατος PATRIOT σε συνεργασία µε τις αµερικανικές εταιρίες Raytheon και Lockheed Martin ($ 22,0 Μio). 

Την παρούσα περίοδο η ΜΕΤΚΑ A.E. έχει αναλάβει και παράγει:
■ Θωρακισµένο Κέλυφος Υποβρυχίων

Το πρωτοποριακό για τα δεδοµένα της Ελληνικής Βιοµηχανίας και ιδιαιτέρων απαιτήσεων αυτό έργο είναι σε πλήρη εξέλιξη.
Εντός του 2004 παραδόθηκαν επιτυχώς και έγκαιρα στον πελάτη όλα τµήµατα του δευτέρου υποβρυχίου (Υ/Β) καθώς και δύο
τµήµατα του τρίτου Υ/Β. Ήδη η ΜΕΤΚΑ θεωρείται ένας από τους ελάχιστους δόκιµους κατασκευαστές θωρακισµένων κελυφών
Υ/Β, γεγονός που δηµιουργεί προϋποθέσεις για εξαγωγική δραστηριότητα. Ο κύκλος εργασιών κατά το 2004 για το εν λόγω πρό-
γραµµα ανήλθε σε €7,35 εκατ. 
Επίσης, θα συνεχισθεί και κατά το 2005 η παραγωγή του προγράµµατος που αφορά την βιοµηχανική παραγωγή του τρίτου Υ/Β µε
αναµενόµενο κύκλο εργασιών €1,30 εκατ.
Τέλος, έχει υπογραφεί σύµβαση για την αναβάθµιση των Υ/Β Neptune. Ο κύκλος εργασιών εντός του 2004 ήταν €0,7 εκατ. Εντός
του 2007 θα ανέλθει σε €0,69 εκατ. και εντός του 2010 σε €0,7 εκατ.

■ Συµπαραγωγή  αρµάτων  τύπου   LEOPARD 2-Hel

Α. Συνεχίστηκε και κατά το 2004 η συµπαραγωγή µε την εταιρία KMW (Krauss-Maffei  Wegmann) των 170 αρµάτων µάχης τύπου
Leopard 2-Ηel για λογαριασµό των  Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων.  Η σχετική σύµβαση ανέρχεται στο ύψος των €125,36 εκατ.
και αναµένεται να εξασφαλίσει µακροχρόνια απασχόληση του εργοστασίου στο Βόλο. Εντός του 2004 παραδόθηκαν εγκαίρως
στον πελάτη οι πρώτοι δύο πύργοι αρµάτων. 
Ο σχετικός κύκλος εργασιών για το 2004 ήταν €0,45 εκατ. Κατά το 2005, και καθώς η εταιρία οδεύει προς σταθεροποιηµένη
παραγωγή, προβλέπεται ο κύκλος εργασιών να ανέλθει σε €9,4 εκατ.

Β. Επίσης, στα πλαίσια του παραπάνω Προγράµµατος έχει υπογραφή Σύµβαση µε την εταιρία Rheinmetall Landsysteme για τη συ-
µπαραγωγή 12 οχηµάτων περισυλλογής τύπου ARV Leopard 2-Hel. H σχετική Σύµβαση ανέρχεται σε €7,94 εκατ.
Ο κύκλος εργασιών για το 2005 προβλέπεται να ανέλθει σε €2,48 εκατ.

Γ. Τέλος, στα πλαίσια του παραπάνω Προγράµµατος έχει υπογραφή Σύµβαση µε την εταιρία Rheinmetall Waffe Munition για τη συ-
µπαραγωγή 170 θωρακισµένων βάσεων του πυροβόλου για το Άρµα τύπου Leopard 2-Hel. H σχετική Σύµβαση ανέρχεται στο
ύψος των €2,63 εκατ.
Ο κύκλος εργασιών για το 2005 προβλέπεται να ανέλθει σε €0,27 εκατ.
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6.1 Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σήµερα στο ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατοµµυρίων τριακοσίων δώδεκα χιλιάδων δια-
κοσίων τεσσάρων ευρώ (€24.312.204), διαιρούµενο σε 40.520.340 κοινές ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας €0,60 εκάστη. Στο
ποσό αυτό ανήλθε το µετοχικό κεφάλαιο ύστερα από διαδοχικές αυξήσεις, ως εξής:

■ Αρχικά, το Mετοχικό Kεφάλαιο, σύµφωνα µε τη συστατική πράξη της Εταιρίας, ανερχόταν στο ποσό των τετρακοσίων εκατοµµυ-
ρίων (400.000.000) δραχµών, διαιρούµενο σε τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας και τιµής
διάθεσης χιλίων (1.000) δραχµών η κάθε µία. Το ποσό καταβλήθηκε ολοσχερώς σε µετρητά (ΦΕΚ 4422/20.12.1990, τεύχος Α.Ε.
και Ε.Π.Ε.).

■ Με την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 12ης Μαΐου 1992 και την από 8ης Μαΐου 1992 εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέ-
λευσης των Mετόχων της Εταιρίας, έγινε αύξηση του Mετοχικού Kεφαλαίου κατά ∆ρχ. 100.000.000 µε καταβολή µετρητών µε την
έκδοση 100.000 νέων ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας και τιµής διάθεσης ∆ρχ. 1.000 η κάθε µία (ΦΕΚ 450/10.02.93 τεύ-
χος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.).

■ Με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Mετόχων της Εταιρίας, της 20ής Ιουνίου 1994, έγινε αύξηση του Mετοχικού Kεφα-
λαίου κατά ∆ρχ. 1.846.000, i) µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας που προέκυψε από την αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων
της Εταιρίας βάσει του Ν. 2065/92 εκ ∆ρχ. 1.844.636 και ii) µε καταβολή µετρητών ∆ρχ. 1.364, µε την έκδοση 1.846 νέων ανωνύ-
µων µετοχών, ονοµαστικής αξίας ∆ρχ. 1.000 η κάθε µία. 

■ Στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της 6ης Φεβρουαρίου 1995 και της 15ης Σεπτεµβρίου 1994, αποφασίστηκε:
1. Η µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης των µετοχών της Εταιρίας από ∆ρχ. 1.000 σε ∆ρχ. 250, ώστε τέσσερις νέες µετοχές

να αντιστοιχούν σε µία παλαιά, και 
2. Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ∆ρχ. 85.405.000 µε την έκδοση 341.620 νέων κοινών µετοχών, ονοµαστικής αξίας

∆ρχ. 250 και τιµή διάθεσης ∆ρχ. 1.200 η κάθε µία, η οποία καλύφθηκε µε δηµόσια εγγραφή και εισαγωγή του συνόλου των µε-
τοχών στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. Σχηµατίστηκε αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ∆ρχ.
324.539.000.

■ Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 25ης Οκτωβρίου 1996, η ονοµαστική αξία εκά-
στης των µετοχών µειώθηκε από διακόσιες πενήντα (250) σε εκατό (100) ∆ρχ. Ο αριθµός των µετοχών αυξήθηκε κατά 3.523.506
και ανήλθε σε 5.872.510. Οι νέες µετοχές διανεµήθηκαν δωρεάν µε αναλογία τρεις νέες µετοχές για κάθε δύο παλαιές. 

■ Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 1997 των µετόχων της Εταιρίας, αποφάσισε τα εξής:
1. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ∆ρχ. 88.088.000 µε καταβολή µετρητών και έκδοση 880.880 νέων κοινών ανώνυ-

µων µετοχών, ονοµαστικής αξίας ∆ρχ. 100 η κάθε µία και τιµής διάθεσης ∆ρχ.3.300 η κάθε µία.
2. Τη διάθεση των νέων µετοχών µε ∆ηµόσια Εγγραφή. Για το σκοπό αυτό, οι παλαιοί µέτοχοι παραιτήθηκαν του δικαιώµατος προτί-

µησης.
3. Τη µετάταξη των µετοχών της Εταιρίας από την Παράλληλη στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α.
Έτσι, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ∆ρχ. 675.339.000, διαιρούµενο σε 6.753.390 κοινές µετοχές, ονοµαστικής
αξίας ∆ρχ.100 η κάθε µία.

■ Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 11ης Νοεµβρίου 1997, αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού Κεφα-
λαίου µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρµογή της αξίας των παγίων βάσει του Ν. 2065/1992 εκ ∆ρχ. 93.097.955,
καθώς και µέρους του αποθεµατικού από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο εκ ∆ρχ. 1.257.580.045, ήτοι συνολικά αποφάσισε την αύ-
ξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ∆ρχ. 1.350.678.000 µε έκδοση 13.506.780 νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής
αξίας ∆ρχ. 100 η κάθε µία. Οι νέες µετοχές διανεµήθηκαν δωρεάν στους παλαιούς µετόχους µε αναλογία δύο νέες µετοχές για
κάθε µία παλαιά.

■ Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 28 Ιουλίου 1998, αποφάσισε τα εξής: 
1. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ∆ρχ. 16.208.136.000 µε καταβολή µετρητών και την έκδοση 16.208.136 νέων κοι-

νών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας ∆ρχ. 100 και τιµή διάθεσης ∆ρχ. 1.000 η κάθε µία. Οι νέες µετοχές διατέθηκαν κα-
τά προτίµηση στους υφιστάµενους κατά την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος µετόχους της Εταιρίας, µε δικαίωµα προτί-
µησης και αναλογία οκτώ νέες για κάθε δέκα παλαιές.

6. Πληροφορίες Σχετικά µε το Μετοχικό Κεφάλαιο,
τους Μετόχους, τη ∆ιοίκηση και το Προσωπικό 
της Εταιρίας
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2. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ∆ρχ. 405.203.400 µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικού υπέρ το άρτιο, µε την έκδο-
ση 4.052.034 νέων κοινών ανωνύµων µετοχών, ονοµαστικής αξίας ∆ρχ. 100 η κάθε µία. Οι νέες µετοχές διατέθηκαν δωρεάν
στους παλαιούς µετόχους µε αναλογία δύο νέες µετοχές για κάθε δέκα παλαιές.

Κατόπιν των ανωτέρω, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ∆ρχ. 4.052.034.000, διαιρούµενο σε 40.052.034 κοινές µε-
τοχές, ονοµαστικής αξίας ∆ρχ. 100 η κάθε µία.

■ Η Τακτική Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 12ης Ιουλίου 1999, αποφάσισε τα ακόλουθα:
1. Την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά ∆ρχ. 4.052.034.000 µε έκδοση 40.520.340 νέων κοινών ανώνυµων µετοχών, ονο-

µαστικής αξίας ∆ρχ. 100 και τιµής διάθεσης ∆ρχ. 1.250 η κάθε µία. Οι νέες µετοχές διατέθηκαν µε δικαίωµα προτίµησης υπέρ
των παλαιών µετόχων της Εταιρίας, µε αναλογία µια νέα µετοχή για κάθε µια παλαιά µετοχή, και

2. Τη µετατροπή των ανώνυµων µετοχών της Εταιρίας σε ονοµαστικές και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατι-
κού, βάσει των διατάξεων του Ν.2328/95 (άρθρο 15).

Κατόπιν των ανωτέρω, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ∆ρχ. 8.104.068.000, διαιρούµενο σε 81.040.680 κοινές µε-
τοχές, ονοµαστικής αξίας ∆ρχ.100 η κάθε µία.

■ Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας της 28ης Ιουνίου 2000, αποφάσισε τα ακόλουθα:
1. Την αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από ∆ρχ. 100 σε ∆ρχ. 200.
Kατόπιν αυτού το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανήλθε σε ∆ρχ. 8.104.068.000, διαιρούµενο σε 40.520.340 άϋλες µετοχές,
ονοµαστικής αξίας 200 ∆ρχ. εκάστη.

■ Η Τακτική Γενική Συνέλευση της 01.09.2001 µε την οποία επανεγκρίθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2001
αποφάσισε:
1. Την αύξηση του εκ ∆ρχ. 8.104.068.000 Μετοχικού Κεφαλαίου µε κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρµογή της

αξίας των παγίων της εταιρίας βάσει του Ν. 2065/1992 εκ ∆ρχ. 180.315.513 µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής από
∆ρχ. 200 σε ∆ρχ. 204,45.

2. Τη µετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονοµαστικής αξίας της µετοχής και σε ευρώ.
Συνεπεία των ανωτέρω το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε ∆ρχ. 8.284.383.513 ή ευρώ 24.312.204 διαιρούµενο σε
40.520.340 µετοχές ονοµαστικής αξίας ∆ρχ. 204,45 ή ευρώ 0,60. 

Η εξέλιξη και ο τρόπος κάλυψης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας από την ίδρυσή της, συνοψίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΤΡΟΠΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ
ΗΜΕΡ. Γ.Σ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣ/ ΤΙΚΗ ΠΟΣΟ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΜΕ ΚΕΦ/ΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ € ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΡΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4422/20.12.1990 400.000 2,93 1.173.881,14 1.173.881,14 - 1.173.881,14

08.05.1992 450/10.02.1993 500.000 2,93 293.470,03 293.470,03 - 1.467.351,17

20.06.1994 5061/30.08.1994 501.846 2,93 1.846.000 3,89 5.413,46 1.472.768,52

15.09.1994 & 06.02.1995 3659/03.07.1995 2.349.004 0,73 250.638,30 250.638,30 - 1.723.406,82

25.10.1996 7539/18.11.1996 5.872.510 0,29 - - - 1.723.406,82

17.06.1997 5875/12.08.1997 6.753.390 0,29 258.512,11 258.512,11 - 1.981.918,82

11.11.1997 8492/08.12.1997 20.260.170 0,29 1.350.678.000 - 3.963.838,59 2.026.017.000

28.07.1998 6397/10.08.1998 40.520.340 0,29 2,026.017.000 1.620.813.600 405.203.400 4.052.034.000

12.07.1999 6499/06.08.1999 81.040.680 0,29 50.650.425.000 50.650.425.000 - 8.104.068.000

28.06.2000 7170/31.07.2000 40.520.340 0,59 - - - 8.104.068.000

01.09.2001 8785/05.10.2001 40.520.340 0,60 180.315.513 - 180.315.513 8.284.383.513
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6.2 Ίδια Κεφάλαια – Λογιστική Αξία Μετοχής

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα Ίδια Κεφάλαια της Μυτιληναίος Α.Ε. καθώς και η λογιστική αξία της µετοχής της.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Σε Ενοποιηµένη Βάση) (ποσά σε €)
2002 2003 2004

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αριθµός Μετοχών 40.520.340 40.520.340 40.520.340

Ονοµαστική Αξία Μετοχής 0,60 0,60 0,60

Μετοχικό Κεφάλαιο 24.312.204 24.312.204 24.429.604

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Αποθεµατικό για την Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο 183.906.925,77 146.689.880,68 146.689.880,68

∆ιαφορές Αναπροσαρµογής 1.518.495,93 1.658.715,53 4.532.939,59

Τακτικό Αποθεµατικό 4.294.477,97 5.081.996.23 6.013.209,69

Έκτακτα και Ειδικά Αποθεµατικά 1.087.583,05 9.011.851,77 9.107.062,78

Αφορολόγητα Αποθεµατικά 30.913.281,45 24.100.284,08 25.779.085,42

∆ιαφορές Ενοποίησης -154.401.993,04 - -

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας 48.098.071,41 52.028.900,28 51.410.696,67

Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές Ενοποίησης 3.530.255,94 -7.277.093,96 -8.881.221,09

Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως εις Νέον 6.285.960,19 -6.079.400,88 -8.172.498,12

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 149.545.262,67 249.527.337,73 250.908.759,62

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε €)
2002 2003 2004

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αριθµός Μετοχών 40.520.340 40.520.340 40.520.340

Ονοµαστική Αξία Μετοχής 0,60 0,60 0,60

Μετοχικό Κεφάλαιο 24.312.204 24.312.204 24.312.204

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Αποθεµατικό για την Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο 183.906.925,77 146.689.880.69 146.689.880,69

∆ιαφορές Αναπροσαρµογής 133.223,85 133.223,85 227.331,29

Τακτικό Αποθεµατικό 3.177.638,71 3.556.187,91 3.923.538,95

Έκτακτα και Ειδικά Αποθεµατικά 616.305,39 616.305,39 616.305,40

Αφορολόγητα Αποθεµατικά 29.529.619,63 30.536.006,15 30.596.912,80

Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως εις Νέον 2.737.758,68 5.746.052,06 5.866.997,03

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 244.413.676.04 211.589.860,06 212.233.170,16

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 6,03 5,22 5,24

6.3 Μέτοχοι

Με βάση το µετοχολόγιο της Εταιρίας την 31/12/2004, οι κυριότεροι µέτοχοι της Εταιρίας είναι οι εξής:

ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ (%)

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8.189.858 20,21

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8.129.425 20,06

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. «ΜΕΤΚΑ» 934.630 2,31

ΛΟΙΠΟΙ 23.266.427 57,42

ΣΥΝΟΛΟ 40.520.340 100,00

Η απόκτηση των µετοχών από τη θυγατρική ΜΕΤΚΑ έχει πραγµατοποιηθεί σε προγενέστερο χρονικό διάστηµα από το χρόνο έναρξης
ισχύος του Π∆ 60/2001. Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ονοµαστικές και παρουσιάζουν µεγάλη διασπορά.
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6. Πληροφορίες Σχετικά µε το Μετοχικό Κεφάλαιο, τους Μετόχους, τη ∆ιοίκηση και το Προσωπικό της Εταιρίας

6.4 ∆ικαιώµατα Μετόχων

Κάθε µετοχή της Εταιρίας έχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο και το Καταστατικό της Εταιρίας,
το οποίο όµως δεν περιέχει πιο περιοριστικές διατάξεις απ’ ό,τι προβλέπει ο Νόµος. Η κατοχή του τίτλου της µετοχής συνεπάγεται, αυ-
τοδικαίως, την αποδοχή από τον κύριο αυτής του καταστατικού της Εταιρίας και των νοµίµων αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
και της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, έστω και αν δεν έλαβαν µέρος σε αυτές οι µέτοχοι.
Το καταστατικό της Εταιρίας δεν περιέχει ειδικά δικαιώµατα υπέρ συγκεκριµένων µετόχων.
■ Οι µετοχές της Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες.

■ Με βάση τις διατάξεις των άρθρων 39 επ. Του ν. 2396/96 όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τους ν. 2533/97 και 2651/1998, οι µετο-
χές της Εταιρίας ετράπησαν σε άϋλες καταχωρηθείσες ως εγγραφές στο ηλεκτρονικό αρχείο της ανώνυµης Εταιρίας µε την επω-
νυµία «Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών». Η ενεργοποίηση των ανωτέρω διατάξεων νόµων για την αποϋλοποίηση εγινε µε την από
2.3.1999 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

■ Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι συµµετέχουν στη διοίκηση και τα
κέρδη της Εταιρίας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του καταστατικού. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από
κάθε µετοχή παρακολουθούν αυτήν σε οποιονδήποτε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του µετόχου.

■ Οι µέτοχοι ασκούν τα δικαιώµατά τους σε σχέση µε τη διοίκηση της Εταιρίας, µόνο µέσω των Γενικών Συνελεύσεων.

■ Οι µέτοχοι έχουν προνόµιο προτίµησης σε κάθε µελλοντική αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, ανάλογα µε τη συµµε-
τοχή τους στο υφιστάµενο µετοχικό κεφάλαιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 13, παράγραφο 5 του Κωδικοποιηµένου Νόµου
2190/1920.

■ Οι δανειστές του µετόχου και οι διάδοχοί τους σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να προκαλέσουν κατάσχεση ή σφράγισµα οποιου-
δήποτε περιουσιακού στοιχείου ή των βιβλίων της Εταιρίας, ούτε να ζητήσουν τη διανοµή ή εκκαθάρισή της, ούτε να αναµιχθούν
µε οποιονδήποτε τρόπο στη διοίκηση  ή τη διαχείρισή της.

■ Κάθε µέτοχος, οπουδήποτε και αν κατοικεί, λογίζεται ότι έχει µόνιµη κατοικία την έδρα της Εταιρίας ως προς τις σχέσεις του µε αυ-
τή και υπόκειται στην Ελληνική Νοµοθεσία. Κάθε διαφορά µεταξύ της Εταιρίας αφενός, και των µετόχων ή οποιουδήποτε τρίτου
αφετέρου, υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, η δε Εταιρία ενάγεται µόνον ενώπιον των δικαστη-
ρίων της έδρας της.

■ Κάθε µετοχή παρέχει το δικαίωµα µιας ψήφου. Συγκύριοι µετοχής, για να έχουν δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να
υποδείξουν εγγράφως έναν κοινό εκπρόσωπο για τη  µετοχή αυτή, ο οποίος θα τους εκπροσωπήσει στη Γενική Συνέλευση, µέχρι
δε τον καθορισµό αυτού, αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωµάτων τους.

■ Κάθε µέτοχος δικαιούται να µετάσχει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, είτε αυτοπροσώπως, είτε µέσω πληρεξουσίου. Για να µε-
τάσχει µέτοχος στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσει σχετική βεβαίωση από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α), σύµφω-
να µε τις διατάξεις του άρθρου του Ν.2396/96, βεβαίωση που αντιστοιχεί σε αυτή τη βεβαίωση της Α.Ε. Αποθετηρίου Αξιών, τουλά-
χιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ηµεροµηνία. Μέσα στην ίδια προθε-
σµία πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία οι αποδείξεις κατάθεσης των µετοχών και τα έγγραφα εκπροσώπησης και να δίνεται στον
µέτοχο απόδειξη για την είσοδό του στη Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις µε τα παραπά-
νω, θα µετέχουν στη Γενική Συνέλευση µόνο µετά από άδειά της.

■ Μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 5% του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου:

1. Έχουν δικαίωµα να ζητήσουν από το Πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρίας τον έλεγχο της Εταιρίας σύµφωνα µε τα άρθρα 40 ,
40ε του Ν.2190/1920 και,

2. Μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο
να συγκαλέσει τη Συνέλευση µέσα σε χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο από τριάντα (30) ηµέρες από την ηµέρα κατάθεσης
της αίτησης στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στην  αίτηση, οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αναφέρουν τα θέµατα,
για τα οποία θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

■ Κάθε µέτοχος µπορεί να ζητήσει (10) ηµέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της
Εταιρίας και τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών.

■ Το µέρισµα κάθε µετοχής πληρώνεται στο µέτοχο µέσα σε δύο µήνες από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που
ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις. Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής θα γνωστοποιείται στους µετόχους από τον ηµε-
ρήσιο Τύπο.

■ Οι µέτοχοι που αµελούν να ζητήσουν την πληρωµή των µερισµάτων που δικαιούνται να εισπράξουν, δεν έχουν αξίωση για τόκους.
Μερίσµατα που δεν ζητήθηκαν µέσα σε πέντε χρόνια από τότε που ήταν απαιτητά, παραγράφονται.
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6.5 ∆ιοίκηση – ∆ιεύθυνση Εργασιών

Σύµφωνα µε το καταστατικό της Εταιρίας, η σύνθεση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου είναι από 3µελής έως 9µελής και η θητεία του
πενταετής. Το παρόν ∆ιοικητικό Συµβούλιο προέκυψε µετά την εκλογή των µελών του από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της 25/06/2003 και η σύνθεσή του είναι η ακόλουθη:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος, Πατρόκλου 5-7, Παράδεισος Αµαρουσίου, Αθήνα.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
Μη Εκτελεστικό Μέλος, Αντιπρόεδρος, Μαρίνου Αντύπα 11, Ν. Ηράκλειο, Αθήνα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, 
Εκτελεστικό Μέλος, Εντεταλµένος Σύµβουλος, ∆άφνης 9, Π. Ψυχικό, Αθήνα.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΑΣ του ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ, 
Εκτελεστικό Μέλος, ∆ιστόµου 4, Φιλοθέη, Αθήνα.

ΤΙΤΟ ΤΡΕΝΕΣΚΙ του ΛΙΟΥΜΠΕ, 
Μη Εκτελεστικό Μέλος, Καλιάρσκα 3, Σκόπια, ΠΓ∆Μ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ, 
Μη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο Μέλος, Οµήρου 35, Αθήνα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ, 
Μη Εκτελεστικό και Ανεξάρτητο Μέλος, Ησιόδου 10, Αθήνα.  

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λήγει την 30ή Ιουνίου 2008.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος έλαβε ως αµοιβή (µισθό) το ποσό των €254.537,18 και αντίστοιχα ο
κ. Ιωάννης Μυτιληναίος ως αµοιβή (µισθό) µέλους ∆.Σ, το ποσό των €212.114,88, ο κ. Γ. Κοντούζογλου έλαβε ως αµοιβή µέλους ∆.Σ. το
ποσό των €117.182,68, ενώ τα νέα µέλη ∆.Σ. κ.κ. Γ. Λυµπεράκης, Απ. Γεωργιάδης, Ν. Μουσάς και Τίτο Τρενέσκι έλαβαν €18.900, €18.900,
€12.600 και €12.600 αντίστοιχα για τη χρήση 2004. Όλα τα ανωτέρω ποσά συµπεριλαµβάνονται στα διοικητικά έξοδα. 
Σύµφωνα µε το από 25/06/2003 πρακτικό του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. εκπροσωπείται:
■ από τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, για όλες τις πράξεις που προβλέπει ο νόµος και το καταστατικό της Εταιρίας υπογράφοντας κάτω

από την εταιρική σφραγίδα φέρουσα την πλήρη επωνυµία της εταιρίας και τη διεύθυνση των γραφείων αυτής, 

■ από τον κ. Γεώργιο Κοντούζογλου περιοριστικά για την υπογραφή ήτοι έκδοση ή οπισθογράφηση αξιόγραφων ανεξαρτήτως ποσού
αυτών και ανάληψη των σχετικών υποχρεώσεων από αυτά για λογαριασµό της Εταιρίας δεσµεύοντας την εταιρία υπογράφοντας
κάτω από την εταιρική σφραγίδα φέρουσα την πλήρη επωνυµία της εταιρίας και τη διεύθυνση των γραφείων αυτής, και

■ από τους κ.κ. Γεώργιο Κοντούζογλου, Απόστολο Μητσοβολέα, Αντώνιο ∆ουµάνογλου και Σοφία ∆ασκαλάκη (ανά δύο) περιοριστικά
για την κατάρτιση και υπογραφή συµβάσεων δανείων µε κάθε τράπεζα που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, συµ-
βάσεων ανανεώσεων δανείων, την υπογραφή εντολών προς τράπεζες αποπληρωµής ή ανανεώσεως δανείων της Εταιρίας, την
υπογραφή αιτήσεων διακανονισµού προς τράπεζες καθώς επίσης και εντολές πληρωµών αξίας αυτών, την υπογραφή εξουσιοδο-
τήσεων σε υπαλλήλους της Εταιρίας για αναλήψεις χρηµάτων από τραπεζικούς λογαριασµούς της Εταιρίας, για παραλαβές δια-
φόρων εγγράφων που αφορούν την Εταιρία είτε αφορούν συναλλαγές της µε τράπεζες (όπως καρνέ επιταγών, αναλύσεις – κινή-
σεις λογαριασµών και συναφή) είτε µε άλλα νοµικά και φυσικά πρόσωπα του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα γενικά.

Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. είναι τα ακόλουθα:
■ Αραµπατζής Ελευθέριος: ∆ιευθυντής Υποκαταστήµατος Ιωαννίνων. Πτυχιούχος Οικονοµικού Τµήµατος Αριστοτελείου Πανεπιστη-

µίου Θεσσαλονίκης. Εξειδίκευση στο marketing. Εργάζεται στην Εταιρία από το 1995 έχοντας υπό την ευθύνη του τις αγορές ∆υτι-
κής Ελλάδος και Αλβανίας.

■ Γαβαλάς Χρήστος: ∆ιευθυντής Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών (Treasurer). Οικονοµολόγος, Πτυχιούχος Οικονοµικού Πανεπιστη-
µίου Αθηνών Τµ. ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων µε ειδίκευση στη χρηµατοοικονοµική διαχείριση. Εργάζεται στην Εταιρία από τον Μάρτιο
του 2001.

■ Γιαννακόπουλος Σταµάτης: Σύµβουλος Προέδρου – Τοµέας Νέων ∆ραστηριοτήτων. Πτυχιούχος Μεταλλειολόγος – Μεταλλουργός
ΕΜΠ µε εξειδίκευση σε θέµατα Ενέργειας – Λιγνιτωρυχείων και Επενδύσεων. Εργάζεται στον Όµιλο από το 2000. 

■ ∆εσύπρης Ιωάννης: Σύµβουλος Προέδρου – Τοµέας Ενέργειας. ∆ρ Χηµικός Μηχανικός. B(Sc) South Bank University, London, UK,
PHD Leeds University, Leeds, UK. Εργάζεται στον Όµιλο από το 2000.
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■ ∆ουµάνογλου Αντώνης: Γενικός ∆ιευθυντής Εµπορικού Τµήµατος – Μεταλλουργίες & ∆ιεθνές Εµπόριο. Πτυχιούχος Ηλεκτρολό-
γος Μηχανικός, University of Illinois. Μέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. Εργάζεται στην Εταιρία από το 1996. 

■ Κελαϊδής Γεώργιος: ∆ιευθυντής Αµυντικών Προγραµµάτων. E.A. Υποπτέραρχος Αεροναυπηγός Μηχανικός (ΣΜΑ) της Πολεµικής
Αεροπορίας. Από το 1996 εργάστηκε ως στέλεχος και σύµβουλος εταιριών Αεροναυτικής και Αµυντικών Συστηµάτων. Εργάζεται
στην Εταιρία από τον Σεπτέµβριο του 1999. 

■ Μητσοβολέας Απόστολος: Γενικός ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών. Πτυχιούχος Οικονοµικών της Νοµικής Σχολής του Α.Π.Θ.
µε µεταπτυχιακά στα χρηµατοοικονοµικά από το Heriot-Watt University, και κάτοχος MPhil από το University of Edinburgh της Σκω-
τίας. Εργάζεται στην Εταιρία από τον Οκτώβριο του 2000.

Το σύνολο των αµοιβών των διευθυντικών στελεχών, πλην των αµοιβών των µελών του ∆.Σ., για τη χρήση 2004 ανήλθε σε €564.017,43. 
Όλα τα µέλη του ∆.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας έχουν ελληνική ιθαγένεια εκτός του κ. Τίτο Τρενίσκι, µη εκτελεστικού µέ-
λους ∆.Σ. που έχει ιθαγένεια ΠΓ∆Μ. 
Κανένα από τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας και τα στελέχη της δεν έχει καταδικασθεί για πράξεις ατιµωτικές ή οικο-
νοµικά εγκλήµατα και δεν είναι αναµεµιγµένο σε δικαστικές εκκρεµότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληµατική πράξη και απαγό-
ρευση άσκησης:
■ επιχειρηµατικής δραστηριότητας,

■ χρηµατιστηριακών συναλλαγών,

■ επαγγέλµατος ως σύµβουλος επενδύσεων, διευθυντικό στέλεχος τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών, ανάδοχος έκδοσης, στέ-
λεχος χρηµατιστηριακών εταιριών κ.λπ.

Σηµειώνεται ότι οι κ.κ. Ευάγγελος και Ιωάννης Μυτιληναίος, Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος και Μη Εκτελε-
στικό Μέλος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ. αντίστοιχα, είναι αδέλφια και ο Γεώργιος Κοντούζογλου, Εκτελεστικό Μέλος του ∆.Σ. και Εντεταλµένος
Σύµβουλος, ετεροθαλής αδελφός τους. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται αναλυτικά ο αριθµός µετοχών της Μυτιληναίος Α.Ε. που κατέ-
χονται από τα µέλη της διοίκησης και της διεύθυνσης της Εταιρίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΝ 31/12/2004

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

∆ΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8.113.658

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8.129.425

ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 40.000

ΜΟΥΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ -

ΤΙΤΟ ΤΡΕΝΕΣΚΙ του ΛΙΟΥΜΠΕ -

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ -

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ -

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 150

ΓΑΒΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ – ΝΙΚΟΛΑΟΥ -

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 500

∆ΕΣΥΠΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ -

∆ΟΥΜΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ -

ΚΕΛΑΪ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ -

ΜΗΤΣΟΒΟΛΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ -

Στα πλαίσια του άρθρου 8 της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αριθ. 5/204/14.11.2000 (ΦΕΚ Β' 1487/6-12-2000) µε θέµα
«Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεόµενων
µε αυτήν προσώπων» επισυνάπτεται πίνακας των Φυσικών και Νοµικών προσώπων τα οποία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή
µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο έρχονται στην κατοχή τους εµπιστευτικές πληροφορίες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του Π.∆.
53/1992, και έχουν υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών.
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΟΥΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.

ΤΙΤΟ ΤΡΕΝΕΣΚΙ του ΛΙΟΥΜΠΕ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ∆.Σ.

ΜΗΤΣΟΒΟΛΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΩΜΑΪΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΚΑΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΟΥΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 65,92%

ΓΕΝΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 50%

ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 83,50%

MYTILINEOS FINANCE S.A. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 99,97%

SOMETRA S.A. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 87,96%

HELLENIC COPPER MINES LTD ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 39,16%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 22,53%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 67%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 56%

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 52,4%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ «ΒΕΑΤ» ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 35%

STANMED TRADING CO LTD ΕΛΕΓΧΟΣ ∆.Σ.

Τέλος προς τα µέλη της ∆ιοίκησης και της ∆ιεύθυνσης της Εταιρίας δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια.
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6.6 Συµµετοχές των Μελών Του ∆.Σ. Και Των Κύριων Μετόχων Στη Μετοχική Σύνθεση 

Και Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Άλλων Εταιριών

Τα µέλη του ∆.Σ. και οι κατά ποσοστό 10% και άνω µέτοχοι της Εταιρίας, συµµετέχουν µε ποσοστό 10% και άνω και είναι µέλη στο ∆.Σ. των
παρακάτω εταιριών:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ∆.Σ. ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕΛΟΙ ∆.Σ. Ή ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ∆.Σ. ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (%)

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ -

ΚΗΑΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. - 40

C.B.S. ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 75

ΕΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

«ΕΛΒΟ» Α.Β.Ε Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ -

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 50

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ -

C.B.S. ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 12,5

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 50

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ -

SOMETRA S.A. ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ -

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΣΑΣ του ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗ ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ -

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ -

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ -

ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΛΟΣ -

ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΜΕΛΟΣ -

Τα µέλη του ∆.Σ. και οι κατά ποσοστό 10% και άνω µέτοχοι της Εταιρίας, δηλώνουν ότι δε συµµετέχουν στο ∆.Σ. ή στο µετοχικό κεφάλαιο
άλλων εταιριών σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10%, ούτε ασκούν διοικητική επιρροή, ούτε έχουν οποιαδήποτε σχέση µε άλλες εταιρίες
εκτός των παραπάνω και εκείνων που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 7 περί Συνδεδεµένων Εταιριών.

Επιπλέον, ουδεµία επιχειρηµατική σχέση υφίσταται µεταξύ της Εταιρίας και των εταιριών στα µετοχικά κεφάλαια και στα ∆.Σ. των οποί-
ων συµµετέχουν τα µέλη του ∆.Σ. και οι κύριοι µέτοχοι της Εταιρίας, πλην αυτών που αναφέρονται στο Κεφάλαιο 7 περί Συνδεδεµένων
Εταιριών.
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6.7 Οργανόγραµµα της Μυτιληναίος Α.Ε. – Όµιλος Επιχειρήσεων
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6. Πληροφορίες Σχετικά µε το Μετοχικό Κεφάλαιο, τους Μετόχους, τη ∆ιοίκηση και το Προσωπικό της Εταιρίας

6.8 Ανθρώπινο ∆υναµικό

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. απασχολεί επιλεγµένο διοικητικό και υπαλληλικό προσωπικό. Η σύνθεση του προσωπικού κατά µέσο όρο την τε-
λευταία τριετία, έχει ως ακολούθως: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2002 2003 2004

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 74 69 76

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 3 3 13

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 77 72 89

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΕΙ 44 44 45

ΤΕΙ 27 22 23

ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 6 6 21

ΣΥΝΟΛΟ 77 72 89

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ φροντίζει για τη συνεχή επιµόρφωση του στελεχικού της δυναµικού και παρέχει πρόσθε-
τη ασφάλιση στο προσωπικό της. Πιο συγκεκριµένα, παρέχεται σε κάθε εργαζόµενο ασφάλεια ζωής για µόνιµη ή ολική ανικανότητα,
παροχές για ατυχήµατα και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια είναι ύψους 10 µηνιαίων µισθών ανά ασφαλι-
ζόµενο και έχουν συναφθεί µε την ασφαλιστική εταιρία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗΣ. Οι εργασιακές σχέσεις µεταξύ ∆ιοίκησης και εργαζοµένων εί-
ναι άριστες. 

Στις θυγατρικές εταιρίες του εσωτερικού και του εξωτερικού απασχολούνται 4.500 περίπου άτοµα.
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Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, όπως αυτές οροθετούνται από την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία
και τις διεθνείς πρακτικές.  Η Εταιρική ∆ιακυβέρνηση ως σύνολο κανόνων, αρχών και µηχανισµών ελέγχου, βάσει των οποίων οργανώ-
νεται και διοικείται η εταιρία, στόχο έχει την διαφάνεια προς το επενδυτικό κοινό, καθώς επίσης τη διασφάλιση των συµφερόντων των
µετόχων της και όλων όσοι συνδέονται µε τη λειτουργία της.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. είναι ο θεµατοφύλακας των Αρχών Εταιρικής ∆ιακυβερνήσεως του Οµίλου. Σήµερα
απαρτίζεται από 3 εκτελεστικά και 4 µη εκτελεστικά µέλη. Από τα µη εκτελεστικά µέλη τα 2 πληρούν τις προϋποθέσεις που, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 για την Εταιρική ∆ιακυβέρνηση, αποκαλούνται «ανεξάρτητα». 

Η Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) αποτελείται από µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και έχει ως αποστολή την
αντικειµενική διεξαγωγή εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων και την αποτελεσµατική επικοινωνία µεταξύ ελεγκτικών οργάνων και
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Στις αρµοδιότητές της περιλαµβάνονται η εξασφάλιση της συµµόρφωσης µε τους κανόνες της Εταιρικής ∆ια-
κυβέρνησης, καθώς επίσης η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και η εποπτεία των εργασιών
της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας.

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί βασική και απαραίτητη προϋπόθεση της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
της Μυτιληναίος Α.Ε. αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική µονάδα η οποία αναφέρεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας. Στις αρµο-
διότητές της περιλαµβάνονται η αξιολόγηση και βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου, καθώς επί-
σης η εξακρίβωση της συµµόρφωσης µε τις θεσµοθετηµένες πολιτικές και διαδικασίες όπως αυτές οροθετούνται στον Εσωτερικό Κα-
νονισµό Λειτουργίας της Εταιρίας, την ισχύουσα νοµοθεσία και τις κανονιστικές  διατάξεις.

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ διαθέτει από 17/09/2001 υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου επικεφαλής της οποίας είναι η κ.
Νικολάου Θωµαΐς µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.

7. Εταιρική ∆ιακυβέρνηση – Εσωτερικός Έλεγχος
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8.1 Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002 – 2004.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του κύκλου εργασιών και των αποτελεσµάτων της Εταιρίας κατά την τριετία 2002
- 2004.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ποσά σε €)

2002 2003 2004

Κύκλος Εργασιών 154.293.901,56 145.587.673,52 151.299.696,93
Μείον: Κόστος Πωλήσεων (Προ αποσβέσεων) 139.510.837,59 130.703.560,40 129.797.518,93

Μικτό Κέρδος 14.783.063,97 14.884.113,12 21.502.178,00

(% Στον Κύκλο Εργασιών) 9,58% 10,22% 14,21%

Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 77.326,71 64.925,53 64.738,00

Σύνολο 14.860.390,68 14.949.038,65 21.566.916,00
Μείον: Έξοδα ∆ιοίκησης  (Προ αποσβέσεων) 2.436.584,09 3.087.577,29 3.909.926,83

Έξοδα ∆ιάθεσης   (Προ αποσβέσεων) 4.818.019,00 4.296.192,01 4.052.225,37

Σύνολο Εξόδων 7.254.603,09 7.383.769,30 7.962.152,20

(% Στον κύκλο Εργασιών) 4,70% 5,07% 5,26%

Λειτουργικό Αποτέλεσµα 7.605.787,59 7.565.269,35 13.604.763,80

(% Στον κύκλο Εργασιών) 4,93% 5,20% 8,99%

Πλέον:

Έσοδα Από Συµµετοχές και Χρεόγραφα 3.464.063,80 5.629.316,57 6.448.322,70

Έκτακτα και Ανόργανα Έσοδα 5.448.366,50 8.036.254,87 4.510.166,24

Έκτακτα κέρδη  και Έσοδα Προηγούµενων Χρήσεων 54.235,37 41.655,58 20.558,08

Έσοδα από Προβλέψεις Προηγούµενων Χρήσεων - - 40.396,24

Μείον:

Προβλέψεις Υποτιµήσεως Συµµετοχών & Χρεογράφων - - 531.777,58

Έξοδα & Ζηµίες Συµµετοχών Και Χρεογράφων 32.996,81 31.208,90 3.371,83

Έκτακτα Και Ανόργανα Έξοδα 4.383.947,33 6.614.292,13 3.443.173,84

Έκτακτες Ζηµίες 27.409,88 1.286,54 21.012,47

Έξοδα Προηγουµένων Χρήσεων 392.255,50 411.712,89 20.492,65

Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους 55.300,00 - -

Κέρδη Προ Τόκων & Αποσβέσεων 11.680.543,74 14.424.995,91 20.604.378,69
(% Στον κύκλο Εργασιών) 7,57% 9,91% 13,62%

Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι Και Συναφή Έσοδα 385.420,11 507.170,76 1.910.127,50

Μείον:  Χρεωστικοί Τόκοι Και Συναφή Έξοδα 4.691.824,25 3.586.595,77 7.178.361,36

Κέρδη Προ Αποσβέσεων Και φόρων 7.374.139,60 11.345.570,90 15.336.144,83
(% Στον κύκλο Εργασιών) 4,78% 7,65% 10,14%

Μείον: Αποσβέσεις (Συνολικές) 1.266.426,35 1.676.457,21 4.033.036,00

Κέρδη Προ Φόρων 6.107.713,25 9.458.113,69 11.303.108,83

(% Στον κύκλο Εργασιών) 3,96% 6,50% 7,47%

Μείον: Φόροι Χρήσης Και Λοιποί Φόροι 1.131.654,33 1.887.129,81 2.649.838,17

Μείον: ∆ιανοµή Κερδών Στο Προσωπικό - - -

Κέρδη Μετά Από Φόρους Και ∆ιανοµή Κερδών 4.976.058,92 7.570.983,88 8.653.270,66
(% Στον κύκλο Εργασιών) 3,23% 5,20% 5,72%

Μείον: Φόροι Φορολογικού Ελέγχου - - -

Κέρδη Μετά Από Φόρους, ∆ιανοµή Κερδών Και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου 4.976.058,92 7.570.983,88 8.653.270,66
Αναµορφωµένα Κέρδη (π.δ. 348/85) 3.687.631,92 6.749.467,88 11.151.270,66

8. Απολογιστικά Οικονοµικά Στοιχεία 
της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Κύκλος Εργασιών - Κερδοφορία
Ο κύκλος εργασιών προέρχεται κυρίως από την εµπορική δραστηριότητα. Κατά την τελευταία χρήση ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας
παρουσιάζει αύξηση παρά την επίδραση που είχε στα µεγέθη των πωλήσεων µετάλλων του Οµίλου η αρνητική συγκυρία της πτώσης
της ισοτιµίας του ∆ολαρίου έναντι του Ευρώ, η οποία βέβαια µετριάστηκε από την διατήρηση των υψηλών τιµών των βασικών µετάλ-
λων, αλλά και την αύξηση του όγκου πωλήσεων. Ιδιαίτερα αυξηµένη ήταν και η κερδοφορία της Εταιρίας κατά την τελευταία χρήση, η
οποία όµως µετριάστηκε αρκετά αφού η Εταιρία έκανε χρήση ευνοϊκής φορολογικής διάταξης βάσει της οποίας προχώρησε σε απο-
σβέσεις παλαιών επισφαλειών ύψους €2,498 εκατ. που βάρυναν τα αποτελέσµατα της παρούσας χρήσης. 

Έτσι τα προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν κατά 19,50% φθάνοντας στα €11,303 εκατ. έναντι των €9,458 εκατ της περασµένης χρήσης, ενώ
ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας αυξήθηκε κατά 3,92% φθάνοντας τα €151,299 εκατ. έναντι €145,587 εκατ. της προηγούµενης χρή-
σης. Το µικτό περιθώριο κέρδους αυξήθηκε κατά 2,3 µονάδες φθάνοντας το 12,55% έναντι 10,22% το 2003.

Θετικά επίσης επέδρασε στα αποτελέσµατα της Εταιρίας η συγκράτηση των δαπανών σε συνδυασµό µε την αποτελεσµατική χρηµατο-
οικονοµική διαχείριση και σηµαντικότερα η µείωση του τραπεζικού δανεισµού κατά €17 εκατ. περίπου.  Σηµειώνεται ότι κατά την χρή-
ση 2004 η εταιρία προχώρησε στην πώληση του υπό ανέγερση κτιρίου στην παλαιά παραλία της Θες/νίκης έναντι  €15,0 εκατ. γεγονός
το οποίο συνέβαλε ουσιαστικά στην βελτίωση των ταµειακών ροών της.

Κόστος Πωλήσεων – Μικτό Κέρδος 
Το µικτό περιθώριο κέρδους της Εταιρίας κρίνεται ικανοποιητικό για τον κλάδο, δεδοµένου ότι ασκεί κυρίως εµπορική δραστηριότητα,
όπου, λόγω των συµφωνιών που έχει υπογράψει, διαθέτει πρόσβαση σε φθηνές πηγές προµήθειας πρώτων υλών και προϊόντων, παρ’
όλο που η εξέλιξη των τιµών στα µέταλλα είχε ως επακόλουθο και τη συγκράτηση του περιθωρίου κέρδους.  

Έξοδα ∆ιοίκησης – ∆ιάθεσης
Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρίας παρέµειναν σταθερά. Το ποσοστό των λειτουργικών εξόδων επί των πωλήσεων αυξήθηκε, µε αποτέ-
λεσµα να επηρεάσει και το λειτουργικό αποτέλεσµα. 

Έσοδα – Έξοδα Συµµετοχών & Χρεογράφων    
Η Εταιρία εµφανίζει έσοδα από συµµετοχές σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις λόγω των µερισµάτων που εισπράττει. Τα έξοδα συµµετο-
χών προέρχονται αποκλειστικά από πώληση συµµετοχών και χρεογράφων. 

Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα – Έξοδα   
Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα και έξοδα αφορούν στο µεγαλύτερο µέρος τους συναλλαγµατικές διαφορές, οι οποίες οφείλονται στη
σηµαντική διακύµανση της ισοτιµίας του δολ. ΗΠΑ έναντι του ευρώ. 

Πιστωτικοί – Χρεωστικοί Τόκοι     
Η Εταιρία εµφανίζει συγκριτικά µε την περυσινή χρονιά υψηλά έσοδα από πιστωτικούς τόκους και χρηµατοοικονοµικές δαπάνες που
οφείλονται κυρίως σε πράξεις επί χρηµατοοικονοµικού προϊόντος µε σκοπό την αντιστάθµιση του κινδύνου ( Hedging) από µακροπρό-
θεσµες υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα. Επιπλέον υπάρχει αύξηση των χρηµατοοικονοµικών δαπανών που οφείλεται κυρίως σε προε-
ξόφληση απαιτήσεων. 

Αποσβέσεις
Στον ακόλουθο πίνακα εµφανίζεται ο καταµερισµός των αποσβέσεων για τις χρήσεις 2002 - 2004. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 2002 – 2004 (ποσά σε €)
ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 2002 2003 2004

Έξοδα ∆ιοίκησης 925.554,16 1.216.941,44 188.676,15

Έξοδα ∆ιάθεσης 263.946,70 459.515,77 1.345.784,36

Κόστος Πωληθέντων - - 2.498.575,49

Σύνολο 1.189.500,86 1.676.457,21 4.033.036,00
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8. Απολογιστικά Οικονοµικά Στοιχεία της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ (ποσά σε €)

ΕΙ∆ΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ
%

ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ 39.493.743,05 9,22%

ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ 31.372.689,75 4,16%

ΛΟΙΠΑ 22.626.662,71 47,37%

ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΑ 20.495.285,55 12,11%

Α΄ ΥΛΗ 20.328.472,53 3,16%

ΜΟΛΥΒΙ 8.266.830,53 26,27%

ΧΑΛΚΟΣ 4.091.448,74 1,10%

DORE  oz 3.227.981,32 20,83%

ΣΥΡΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 758.131,59 4,70%

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 638.451,16 0,01%

ΣΥΝΟΛΑ 151.299.696,93 14,21%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ (ποσά σε €)

ΕΞΟ∆Ο ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

Αµοιβές Προσωπικού 0,00 1.180.823,29 1.967.595,90 0,00 3.148.419,19

Αµοιβές Τρίτων 0,00 1.011.744,52 660.951,07 0,00 1.672.695,59

Παροχές Τρίτων 0,00 374.152,07 434.109,77 0,00 808.261,84

Φόροι – Τέλη 0,00 101.873,64 69.631,56 0,00 171.505,20

Γενικά Έξοδα 2.906.233,18 1.215.479,13 871.922,20 3.371,83 4.997.006,34

Τόκοι & Έξοδα 0,00 0,00 0,00 7.178.361,36 7.178.361,36

Αποσβέσεις 2.498.575,49 188.676,15 1.345.784,36 0,00 4.033.036,00

Προβλέψεις Εκµετάλλευσης 0,00 25.854,18 48.014,87 531.777,58 605.646,63

Σύνολο 5.404.808,67 4.098.602,98 5.398.009,73 7.713.510,77 22.614.932,15

8.2 ∆ιάθεση Των Προ Αποσβέσεων και Φόρων Κερδών

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ (ποσά σε €)

2002 2003 2004 2002-2004 %

Κέρδη Προ Φόρων και Αποσβέσεων 7.374.139,60 11.134.570,90 15.336.144,83 33.844.855,33

Υπόλοιπο Αποτ.Προηγ.Χρήσεων – Αφορ.Κέρδη 36.519,76 2.737.758,68 5.746.052,06 8.520.330,5

Σύνολο 7.410.659,36 13.872.329,58 21.082.196,89 42.365.185,83

∆ιάθεση:

Σύνολο Αποσβέσεων 1.266.426,35 1.676.457,21 4.033.036,00 6.975.919,56 16,47

Τακτικό Αποθεµατικό 248.803,00 378.549,20 367.351,04 994.703,24 2,35

Λοιπά Αποθεµατικά - 132.107,30 60.906,65 193.013,95 0,46

Φόροι – Φορολογικές ∆ιαφορές 1.131.654,33 1.887.129,81 2.649.838,17 5.668.622,31 13,38

Αναλογία Μεριδίων Μειοψηφίας - - - - -

Μερίσµατα 2.026.017,00 4.052.034,00 8.104.068,00 14.182.119,00 33,47

Κέρδη ∆ιανεµόµενα σε Εργαζοµένους - - - - -

Αποτελέσµατα εις Νέον 2.737.758,68 5.746.052,06 5.866.997,03 14.350.807,77 33,87

Σύνολο 7.410.659,36 13.872.329,58 21.082.196,89 42.365.185,83 100,00

Όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση, από τα κέρδη της περιόδου 2002 – 2004 το 19,28% παρέµεινε εντός της Εταιρίας (απο-
θεµατικά και αποσβέσεις), ενώ το 13,38% και το 33,47% διατέθηκαν για πληρωµή φόρων και µερισµάτων αντίστοιχα.
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8.2.1 Μερισµατική Πολιτική

Η µερισµατική πολιτική που ακολούθησε η Εταιρία κατά την προηγούµενη τριετία παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ποσά σε €)
2002 2003 2004

Κέρδη Μετά Από Φόρους 5.012.578,68 10.308.742,56 14.399.322,72

Συνολικό Μέρισµα 2.026.017.00 4.052.034 8.104.068

% Επί των Κερδών 40,42 39,30 56,28

Για τη χρήση 2004, το συνολικά διανεµόµενο µέρισµα ανέρχεται στο ποσό των €8.104.068,00 (αυξηµένο κατά 100% σε σχέση µε την
προηγούµενη χρήση). Πάγια πολιτική της Εταιρίας, όπως προβλέπεται και από τον νόµο 2190/1920 είναι η διανοµή µερίσµατος που θα
αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 35% επί των κερδών προ φόρων, αφαιρουµένων των εταιρικών βαρών, του τακτικού αποθεµατικού
και του αναλογούντος φόρου, ή το 6% επί του καταβεβληµένου µετοχικού της κεφαλαίου αφαιρουµένου του αναλογούντος φόρου,
όποιο ποσό εκ των δύο είναι µεγαλύτερο. Το µέρισµα καταβάλλεται στους µετόχους εντός δύο µηνών από την Ετήσια Τακτική Γενική Συ-
νέλευση των Μετόχων που ενέκρινε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας. Η Εταιρία στη διαµόρφωση της µερισµατικής
της πολιτικής, πέρα από την εξασφάλιση ικανοποιητικού µερίσµατος για τους µετόχους, θα συνυπολογίσει την αναµενόµενη σηµαντι-
κή αύξηση των µεγεθών της και τη συνεπακόλουθη ανάγκη της για κεφάλαιο κίνησης.

8.2.2 Φορολογία Μερισµάτων

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (Ν.2238/94), οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρίες βαρύνονται µε φόρο 35% επί των φορο-
λογητέων κερδών τους πριν από οποιαδήποτε διανοµή.

Έτσι, τα µερίσµατα διανέµονται από ήδη φορολογηθέντα στο νοµικό πρόσωπο κέρδη και, εποµένως, ο µέτοχος δεν έχει καµία φορολο-
γική υποχρέωση επί του ποσού των µερισµάτων που εισπράττει.

Ως χρόνος απόκτησης του εισοδήµατος από τα µερίσµατα, λογίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης του Ισολογισµού από τη Γενική Συνέλευση
των µετόχων της Εταιρίας.

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου, από τα κέρδη τα οποία πραγµατοποιούν σε κάθε χρήση οι θυγατρικές εταιρίες και διανέµονται
µερίσµατα, το µέρος των µερισµάτων που αντιστοιχεί στη µητρική εταιρία καταβάλλεται κατά την επόµενη χρήση (εκτός αν δοθεί προ-
µέρισµα στην ίδια χρήση), και συνεπώς περιέχεται στα κέρδη της µητρικής εταιρίας της επόµενης χρήσης. Τα δε µερίσµατα από τα
κέρδη της µητρικής εταιρίας που σχηµατίζονται κατά ένα µέρος από τα διανεµόµενα κέρδη των εταιριών στις οποίες συµµετέχει, εφό-
σον διανεµηθούν, καταβάλλονται στην επόµενη από τη λήψη τους χρήση.

Επιπρόσθετα, σηµειώνεται ότι, για το µέρος των κερδών της µητρικής εταιρίας που προέρχεται από µερίσµατα προσδιορίζεται φορολο-
γητέο ποσό 5% το οποίο, στη συνέχεια φορολογείται µε συντελεστή φόρου 35%, καθόσον αυτά έχουν ήδη φορολογηθεί στην πηγή
τους.
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8.3 Ανάλυση Οικονοµικής Κατάστασης 2002 – 2004

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη των βασικών µεγεθών της Εταιρίας κατά την τριετία 2002 – 2004.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ποσά σε €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2002 2003 2004

Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 1.686.289,78 1.939.844,62 5.687.272,69

Ενσώµατα Πάγια 20.349.098,32 18.837.678,64 9.893.152,39

(ΜΕΙΟΝ: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις) 2.437.319,17 2.682.617,36 2.829.309,02

Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 17.911.779,15 16.155.061,28 7.063.843,37

Συµµετοχές Και Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 243.269.465,14 242.478.274,4 245.122.261,72

Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 261.181.244,29 258.633.335,68 252.186.105,09

Αποθέµατα 13.384.603,65 6.883.337,52 6.092.035,03

Πελάτες 56.831.032,37 39.675.722,57 44.001.584,33

Επιταγές Εισπρακτέες – Σε Καθυστέρηση 10.237.629,34 8.431.814,92 6.119.236,68

Λοιπές Απαιτήσεις 27.717.556,98 27.704.708,40 16.770.493,98

Χρεόγραφα 2.681.939,8 4.209.667,28 3.489.892,43

∆ιαθέσιµα 3.236.365,56 2.454.960,07 1.864.880,13

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 114.089.127,7 89.360.210,76 78.338.122,58

Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 73.642,87 1.195.722,08 312.352,51

Σύνολο Ενεργητικού 377.030.304,64 351.129.113,14 336.523.852,87

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 2002 2003 2004

Μετοχικό Κεφάλαιο 24.312.201,00 24.312.201,00 24.312.204,00

∆ιαφορά Από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο 183.906.925,77 146.689.880,69 146.689.880,69

∆ιαφορές Από Αναπροσαρµογή Αξίας Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων 133.223,85 133.223,85 227.331,29

Αποθεµατικά Κεφάλαια 33.323.563,74 34.708.499,46 35.136.757,15

Κέρδη Εις Νέο 2.737.758,68 5.746.052,06 5.866.997,03

∆ιαφ. Ενοποίησης–∆ικαιώµατα Μειοψηφίας-Συναλ. ∆ιαφ. Ενοποίησης - - -

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 244.412.676,04 211.589.860,06 212.233.170,16

Προβλέψεις 10.252.741,26 19.208.902,91 21.681.285,06

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια Τραπεζών 52.445.885,38 76.752.969,12 46.652.966,81

Προµηθευτές 7.642.642,42 13.857.991,97 6.515.223,11

Γραµµάτια Πληρωτέα - - -

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια Τραπεζών 56.886.116,21 20.575.283,94 33.458.257,70

Προκαταβολές Πελατών 746.931,93 39.316,30 60.591,28

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 93.492,31 104.885,00 96.741,70

Υποχρεώσεις Προς Συνδεδεµένες Επιχ/σεις - - 371.995,22

Φόροι – Τέλη 916.462,69 2.629.155,16 3.136.320,02       

Μερίσµατα Πληρωτέα 2.696.387,16 4.772.908,84 8.788.422,99

Πιστωτές ∆ιάφοροι 813.495,08 1.539.422,58 1.708.555,64

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 69.795.527,8 43.518.963,79 54.136.107,66

Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 122.474,16 58.417,26 1.820.323,18

Σύνολο Παθητικού 377.030.304,64 351.129,113,14 336.523.852,87
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Αποθέµατα και Μέθοδος Αποτίµησης

Τα αποθέµατα αποτιµήθηκαν στην κατά είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ κτήσεως και τρέχουσας τιµής. Η τιµή κτήσεως προσδιορίστηκε µε τη
µέθοδο FIFO, η οποία ακολουθείται πάγια. Από το σύνολο των αποθεµάτων στις 31/12/2004 το ποσό των ευρώ 1.152.756,51 αφορούσε εµπο-
ρεύµατα.

Μερίσµατα 
Ο λογαριασµός µερίσµατα πληρωτέα στις 31/12/2004 ευρώ 8.788.422,99 περιελάµβανε µέρισµα χρήσης 2004 ευρώ 8.104.068,00
και ευρώ 684.354,99 από υπόλοιπο µερίσµατος προηγούµενων χρήσεων.

8.4 Πηγές και Χρήσεις Κεφαλαίων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποσά σε χιλ. €)
2002 2003 2004

ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Κέρδη Προ Φόρων (6.108) 9.458 11.303

Αποσβέσεις 1.266 1.676 4.033

Μακροπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις (58.323) 33.217

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις - - -

Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 54.783 - 12.883

Προβλέψεις 5.479 8.956 2.472

Πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων - - 8.928

Σύνολο 9.313 53.307 39.619

ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Αύξηση Εξόδων Εγκατάστασης - 574 -

Αύξηση Ενσώµατων Ακινητοποιήσεων 1.180 1.149 -

Αύξηση Συµµετοχών Και Λοιπών Μακροπρόθεσµων Απαιτήσεων 24.214 (101) 2.586

Μείωση Μακροπρόθεσµου ∆ανεισµού - 36.311 27.628

Μερίσµατα 2.433 1.976 4.089

Φόροι 2.142 1.713 507

Μεταβολή ∆ιαθεσίµων (7.490) (781) (590)

Μεταβολή Κυκλοφορούντος (13.166) 12.466 5.318

Σύνολο 9.313 53.307 39.619
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8.5 Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες

Οι βασικότεροι αριθµοδείκτες εξέλιξης, αποδοτικότητας, κεφαλαιακής διάρθρωσης και δραστηριότητας έχουν ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ
2002 2003 2004

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Κύκλου Εργασιών (20,55) (5,64) 3,92

Κερδών Προ Φόρων (35,82) 54,86 19,51

Ενσώµατων Παγίων ( Σε Αξία Κτήσης) 5,58 (7,43) (47,48)

Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων 0,02 (6,87) (4,16)

∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ∆ΟΥΣ

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (Μετά Από Αποσβέσεων) (1) 9,58 10,22 12,56

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (Προ Φόρων) 3,95 6,50 7,47

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Προ Φόρων)

Αποδοτικότητα Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων 1,62 2,69 3,36

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛ/ΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (Ηµέρες)

Απαιτήσεων 156 121 117

Προµηθειών 20 40 28

Αποθεµάτων 6,06 10 4

∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

Ξένα/ Ίδια Κεφάλαια 0,50 0,57 0,48

Τραπεζ. Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 44,73 46,00 37,74

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Γενική Ρευστότητα 1,34 1,19 1,25

∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜ/ΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

Χρηµατ/κά Έξοδα / Μικτό Κέρδος 0,32 0,32 0,38

Χρηµατ/κά Έξοδα / Αποτελέσµατα Προ Φόρων και Τόκων 0,77 0,51 0,63

Αποδοτικότητα 
Η αποδοτικότητα τόσο των ιδίων κεφαλαίων όσο και του συνολικού ενεργητικού παραµένει ικανοποιητική. 

Κυκλοφοριακή Ταχύτητα
Η διατήρηση χαµηλών αποθεµάτων είχε ως αποτέλεσµα τη σταδιακή βελτίωση των δεικτών ταχύτητας προµηθειών και αποθεµάτων
για το χρονικό διάστηµα 2003 – 2004, ενώ ο δείκτης ταχύτητας απαιτήσεων βελτιώθηκε κατά την τελευταία χρήση λόγω της αλλαγής
πολιτικής πίστωσης των πελατών. 

Ρευστότητα  
Η Εταιρία εµφανίζει ικανοποιητικούς δείκτες ρευστότητας κατά την τριετία 2002 – 2004, ως αποτέλεσµα της λήψης κοινοπρακτικού
δανείου ύψους ∆ΟΛ. ΗΠΑ 100.000.000 µε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, αλλά και βελτίωσης της ταχύτητας είσπραξης από τους πελάτες. 

Χρηµατοοικονοµική Επιβάρυνση 
Η Εταιρία ενώ παρουσιάζει µείωση των ξένων κεφαλαίων για το χρονικό διάστηµα 2003 – 2004, τα χρηµατοοικονοµικά της έξοδα δια-
τηρήθηκαν σε υψηλά σχετικά επίπεδα σε σχέση µε τα αποτελέσµατα, που οφείλονται κυρίως σε πράξεις επί χρηµατοοικονοµικού
προϊόντος µε σκοπό την αντιστάθµιση του κινδύνου ( Hedging) από µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε ξένο νόµισµα.
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8.6 Κατάσταση Ταµειακών Ροών

Κατάσταση Ταµειακών Ροών  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26
της  χρήσεως από 01/01/2004 µέχρι 31/12/2004

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩ

Α Ταµειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες
Α100 + Ταµειακές εισροές
101 + Πωλήσεις 151.299.696,63
102 + Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 64.738,00
103 + Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 4.513.542,06
104 + Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 57.578,50
105 + Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεις κλπ) 1.910.157,50
106 + Έσοδα χρεογράφων 968.649,10
107 + Πώληση χρεογράφων 187.997,27
108 + Μείωση απαιτήσεων 1.425.196,94
109 - Αγορά χρεογράφων -
110 - Αύξηση απαιτήσεων -

Σύνολο Ταµειακών Εισροών (Α100) 160.427.526,00
Α200 Ταµειακές εκροές
201 + Κόστος πωληθέντων (πλήν αποσβέσεων και προβλέψεων) 129.797.518,93
202 + Έξοδα λειτουργίας διοίκησης 3.909.926,83
203 + Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης -
204 + Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 4.052.225,37
205 + Έξοδα υποαπασχόλησης / αδράνειας -
206 + Άλλα έξοδα 3.500.196,37
207 + Αύξηση αποθεµάτων -
208 + Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού -
209 + Μείωση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού -
210 + Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 6.788.493,90
211 - Μείωση αποθεµάτων 791.302,49
212 - Μείωση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού 883.369,57
213 - Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού 1.761.905,92
214 - Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -

Σύνολο Ταµειακών Εκροών (Α200) 144.611.783,42
Α300 Ταµειακές εκροές φόρων
301 + Φόρος Εισοδήµατος 2.649.838,17
302 + Μη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι -
303 + ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου -
304 + Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη -
305 - Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη 507.164,86

Σύνολο Ταµειακών Εκροών Φόρων (Α300) 2.142.673,31
Α Ταµειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (Α100-Α200-Α300) 13.673.069,27
Β Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Β100 Ταµειακές εισροές
101 Πώληση ασώµατων ακινητοποιήσεων -
102 Πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων 8.928.711,18
103 Πώληση συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων -
104 Μείωση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων -
105 Έσοδα συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων 5.479.673,6
106 Πιστωτικοί τόκοι (µακροπρόθεσµων κλπ απαιτήσεων) -

Σύνολο Ταµειακών Εισροών (Β100) 14.408.384,78
Β200 Ταµειακές εκροές
201 Αγορά ασώµατων ακινητοποιήσεων -
202 Αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων 34.437,27
203 Αγορά συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων 2.586.113,84
204 Αύξηση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 57.873,48
205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεων -

Σύνολο Ταµειακών Εκροών (Β200) 2.678.424,59

Β Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες (Β100-Β200) 11.729.960,19
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8. Απολογιστικά Οικονοµικά Στοιχεία της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩ

Γ Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες

Γ100 Ταµειακές εισροές

101 Είσπραξη αύξησης µετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο -

102 Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων -

103 Αύξηση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων -

104 Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (λογ/σµοι τραπεζών) 12.882.973,76

Σύνολο Ταµειακών Εισροών (Γ100) 12.882.973,76

Γ200 Ταµειακές εκροές

201 Μείωση (επιστροφή) µετοχικού κεφαλαίου -

202 Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων -

203 Μείωση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 27.627.620,16

204 Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (λογ/σµοι τραπεζών) -

205 Τόκοι πληρωθέντες 7.159.894,15

206 Μερίσµατα πληρωθέντα 4.088.568,85

207 ∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό -

208 Αµοιβές ∆.Σ. από κέρδη χρήσεως -

Σύνολο Ταµειακών Εκροών (Γ200) 38.876.083,16

Γ Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες (Γ100-Γ200) -25.993.109,40

Ταµειακές Ροές Εταιρίας (Α+Β+Γ) -590.079,94

Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα Έναρξης Χρήσης 2.454.960,07

Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα Τέλους Χρήσης 1.864.880,13

Μαρούσι, 16.02.05

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ ∆.Σ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΗΤΣΟΒΟΛΕΑΣ ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Bεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή

Ελέγξαµε την ανωτέρω Κατάσταση Ταµειακών Ροών της  Ανώνυµης Εταιρίας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.  ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» της χρήσης
που έληξε 31.12.2004 και κατά την γνώµη µας η προαναφερόµενη Κατάσταση απεικονίζει τις ταµειακές εισροές και εκροές από τις
δραστηριότητες της ανωτέρω εταιρίας, στη διάρκεια της χρήσης 1.1.2004 – 31.12.2004.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2005
Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής

Καζάς Βασίλης
Α.Μ. ΣΟΕΛ  13281
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9.1 Αρχές Ενοποίησης

Σύµφωνα µε τον Κ.Ν. 2190/1920 ο οποίος είναι εναρµονισµένος µε την 7η Κοινοτική Οδηγία για τις ενοποιηµένες οικονοµικές κατα-
στάσεις, η  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ σε ενοποιηµένη βάση περιλαµβάνει όλες τις συνδεδεµένες επιχειρήσεις, που
επισυνάπτονται στον ακόλουθο πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ %

MYTILINEOS FINANCE S.A 3.499 3.500 99,97

ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. 3.600 3.006 83,50

ΓΕΝΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Ε. 4.356 2.178 50,00

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 900.000 504.000 56,00

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 286.000 191.620 67,00

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.  «ΜΕΤΚΑ» 51.950.600 34.247.960 65,92

SOMETRA S.A. 15.909.435 13.993.358 87,96

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. «ΕΛΒΟ» 257.790 91.442 35,47

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ - - 52,40

HELLENIC COPPER MINES S.A. 7.971.276 3.121.369 39,16

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε. 120.000 42.000 35,00

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 4.000 - -

Όλες οι εταιρίες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση, ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της ολικής ενοποιήσεως πλην των θυγατρικών
ΕΛΒΟ Α.Β.Ε. , HELLENIC COPPER MINES S.A , ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε. οι οποίες ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της καθα-
ρής θέσης , ενώ η εταιρία ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ενοποιήθηκε µε τη µέθοδο της οριζόντιας ενοποίησης. Οι σχέ-
σεις που υπαγόρευσαν την ενοποίηση για όλες τις εταιρίες είναι σχέση µητρικής-θυγατρικής καθώς και σχέση µε ίδια διοικητικά πρό-
σωπα. Όλες οι συναλλαγές µεταξύ των εταιριών που περιλαµβάνονται εξαλείφθηκαν κατά την ενοποίηση. Η απάλειψη των ενδοεται-
ρικών συναλλαγών (υποχρεώσεις, απαιτήσεις, έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) µεταξύ των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην
ενοποίηση έγινε ολικά.

9. Απολογιστικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία 
της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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9.2 Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη του κύκλου εργασιών και των αποτελεσµάτων του Οµίλου κατά την τριετία 2002 - 2004.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ποσά σε €)
2002 2003 2004

Κύκλος Εργασιών από:

Βιοµηχανική-Τεχνική ∆ραστηριότητα 103.086.425,31 141.776.395,05 173.962.015,72

Εµπορική ∆ραστηριότητα 152.529.325,47 132.303.125,46 129.326.724,75

Παροχή Υπηρεσιών 3.938.561,10 3.904.156,37 9.954.603,58

Σύνολο Κύκλου Εργασιών 259.554.311,88 277.983.676,88 313.243.344,05
Μείον: Κόστος Πωλήσεων (Προ Αποσβέσεων) 206.816.444,20 221.729.122,18 248.369.271,15

Μικτό Κέρδος 52.737.867,68 56.254.554,70 64.874.072,90

(% Στον Κύκλο Εργασιών) 20,32% 20,24% 20,71%

Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκµετάλλευσης 396.904,81 411.873,49 350.445,16

Σύνολο 54.134.772,49 56.666.428,19 65.224.518,06
Μείον: Έξοδα ∆ιοίκησης (Προ Αποσβέσεων) 11.244.968,18 9.772.533,23 14.929.411,62

Έξοδα ∆ιάθεσης  (Προ Αποσβέσεων) 11.692.575,77 9.959.952,54 11.006.140,82

Σύνολο Εξόδων 22.937.543,95 19.732.485,77 25.935.552,44

(% Στον Κύκλο Εργασιών) 8,84% 7,10% 8,28%

Λειτουργικό Αποτέλεσµα 31.197.228,54 36.933.942,42 39.288.965,62

(% Στον Κύκλο Εργασιών) 12,02% 13,29% 12,54%

Πλέον:

Έσοδα Από Συµµετοχές και Χρεόγραφα 824.469,33 9.637.923,28 7.891.899,85

Έκτακτα Και Ανόργανα Έσοδα 8.023.032,71 9.316.878,54 6.704.076,74

Έκτακτα Κέρδη Και Έσοδα Προηγουµένων Χρήσεων 66.851,81 147.564,80 130.584,21

Έσοδα από Προβλέψεις Προηγούµενων Χρήσεων - - 280.492,88

Μείον:

Έξοδα , Ζηµιές & Προβλέψεις Υποτίµησης Συµµετοχών Και Χρεογράφων 32.996,81 199.619,44 584.502,62

Έκτακτα Και Ανόργανα Έξοδα 7.689.955,46 13.776.927,32 4.096.656,87

Έκτακτες Ζηµιές 51.266,50 710.203,77 44.644.46

Έξοδα Προηγούµενων Χρήσεων 1.529.882,76 1.755.152,62 2.417.560,82

Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους 79.117,01 28.709,51 93.987,46

Κέρδη Προ Τόκων & Αποσβέσεων 29.728.361,51 39.565.696,41 47.058.667,07
(% Στον Κύκλο Εργασιών) 11,45% 14,23% 15,02%

Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι Και Συναφή Έσοδα 1.786,270,38 449.708,23 1.868.720,52

Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι Και Συναφή Έξοδα 7.314.848,75 6.631.304,96 9.376.174,52

Κέρδη Προ Αποσβέσεων Και Φόρων 24.199.783,14 33.384.099,68 39.551.213,07
(% Στον Κύκλο Εργασιών) 9,32% 12,01% 12,63%

Μείον: Αποσβέσεις (Συνολικές) 6.604.070,12 13.728.834,24 13.155.117,01

Κέρδη Προ Φόρων 17.595.713,02 19.655.265,41 26.396.096,06

(% Στον Κύκλο Εργασιών) 6,78% 7,07% 8,42%

Μείον: Φόροι Χρήσης Και Λοιποί Φόροι 6.329.440,93 8.921.633,65 11.245.158,49

Μείον: ∆ιανοµή Κερδών Στο Προσωπικό - - -

Κέρδη Μετά Από Φόρους Και ∆ιανοµή Κερδών 9.240.258,09 10.733.631,76 15.150.937,57
(% Στον Κύκλο Εργασιών) 3,56% 3,86% 4,84%

Μείον: Φόροι Φορολογικού Ελέγχου 199.812,93 177.978,00 141.689,88

Κέρδη Μετά Από Φόρους, ∆ιανοµή Κερδών Και Φόρους Φορολογικού Ελέγχου 9.040.445,16 10.555.653,76 15.009.247,69
Αναµορφωµένα Κέρδη (π.δ. 348/85) 2.184.075,16 13.394.979,38 17.165.277,94
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη των βασικών µεγεθών του Οµίλου κατά την τριετία 2002 – 2004. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ποσά σε €)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2002 2003 2004

Αναπόσβεστα Ασώµατα Πάγια 5.171.337,89 3.583.093,01 5.967.410,17

Υπεραξία επιχειρήσεων «Goodwill» - 140.489.434,85 142.112.311,05

Ενσώµατα Πάγια 163.514.234,37 150.863.182,78 148.915.433,85

(ΜΕΙΟΝ: Συσσωρευµένες Αποσβέσεις) 101.767.758,06 94.891.903,65 94.855.874,52

Αναπόσβεστα Ενσώµατα Πάγια 61.746.476,31 55.971.279,13 54.059.559,33

Συµµετοχές Και Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 26.225.632,60 26.143.152,45 21.362.607,43

Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού 87.972.109,91 222.603.866,43 217.534.477,81

Αποθέµατα 78.337.939,18 68.419.011,37 82.696.919,17

Πελάτες 103.451.091,27 72.965.835,51 129.815.768,01

Επιταγές Εισπρακτέες – Σε Καθυστέρηση 12.230.575,56 11.579.541,05 9.730.920,39

∆εσµευµένοι Λογαριασµοί Καταθέσεων 293,47 293,47 293,47

Λοιπές Απαιτήσεις 21.339.621,12 45.992.154,02 31.973.086,27

Χρεόγραφα 33.322.831,80 29.992.723,62 30.507.017,62

∆ιαθέσιµα 19.333.940,32 36.606.377,56 9.926.905,62

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 268.016.292,72 265.555.936,60 294.650.910,55

Μεταβατικοί Λογαριασµοί Ενεργητικού 1.033.846,92 1.393.145,43 8.802.595,57

Σύνολο Ενεργητικού 362.193.586,44 493.136.041,47 526.955.394,10

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Μετοχικό Κεφάλαιο 24.312.204,00 24.312.204,00 24.429.604,00

∆ιαφορά Από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο 183.906.925,77 146.689.880,68 146.689.880,68

∆ιαφορές Από Αναπροσαρµογή Αξίας Λοιπών Περιουσιακών Στοιχείων 1.518.495,93 1.658.715,53 4.532.939,59

Αποθεµατικά Κεφάλαια 36.295.342,47 38.194.132,08 25.779.085,42

Κέρδη Εις Νέο 6.285.960,19 -6.079.400,88 -8.172.498,12

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας-Συναλ. ∆ιαφ. Ενοποίησης (102.773.665,69) 44.751.806,32 42.529.475,58

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 149.545.262,67 249.527.337,73 250.908.759,62

Προβλέψεις 10.746.298,02 19.695.254,12 22.818.420,90

Μακροπρόθεσµα ∆άνεια Τραπεζών 52.445.885,38 76.759.303,12 46.652.966,81

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 172.446,33 618.369,00 -

Σύνολο Μακροπρόθεσµων Υποχρεώσεων 52.618.331,71 77.377.672,12 46.652.966,81

Προµηθευτές 43.319.851,18 59.541.820,33 86.626.264,76

Γραµµάτια Πληρωτέα 189.695,10 124.564,86 8.500,00

Τράπεζες 81.447.953,34 49.111.561,14 67.492.463,22

Προκαταβολές Πελατών 7.120.379,73 18.600.345,79 22.485.240,60

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 1.309.521,29 1.372.963,49 1.236.376,65

Φόροι – Τέλη 9.705.821,48 8.699.701,00 13.944.547,46

Μερίσµατα Πληρωτέα 2.696.387,16 4.772.908,84 8.788.422,99

Πιστωτές ∆ιάφοροι 3.163.271,05 3.200.062,59 3.527.433,06

Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων 148.952.880,33 145.423.928,04 204.109.248,74

Μεταβατικοί Λογαριασµοί Παθητικού 330.813,71 1.111.849,46 2.465.998,03

Σύνολο Παθητικού 362.193.586,44 493.136.041,47 526.955.394,10
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9.3 Ενοποιηµένοι Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΕΙΚΤΩΝ
2002 2003 2004

∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Κύκλου Εργασιών (32,35) 7,10 12,68

Κερδών Προ Φόρων & µετά δικαιωµάτων µειοψηφίας (48,92) 85,97 39,15

Κερδών Μετά Από Φόρους Και Αµοιβές ∆.Σ. & δικαιωµάτων µειοψηφίας (49,38) 79,77 58,01

Ενσωµάτων Παγίων (Σε Αξία Κτήσης) (2,16) (7,74) (1,29)

Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων (7,42) (2,26) 6,86

∆ΕΙΚΤΕΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ ΚΕΡ∆ΟΥΣ

Περιθώριο Μικτού Κέρδους 20,32 20,24 19,11

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (Προ Φόρων) 6,78 7,07 8,43

∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Προ Φόρων)

Αποδοτικότητα Συνολικών Απασχολούµενων Κεφαλαίων 4,86 3,99 5,01

∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛ/ΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (Ηµέρες)

Απαιτήσεων 161 111 129

Προµηθειών 75 97 104

Αποθεµάτων 82 88 88

∆ΕΙΚΤΕΣ ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

Ξένα / Ίδια Κεφάλαια 1,35 2,04 1

Τραπεζ. Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια 0,89 1,15 0,46

∆ΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Γενική Ρευστότητα 1,33 1,19 1,25

∆ΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

Χρηµατ/κά Έξοδα / Μικτό Κέρδος 15,16 12,48 15,66

Χρηµατ/κά Έξοδα / Αποτελέσµατα Προ Φόρων και Τόκων 41,57 33,74 35,52
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9.4 Ενοποιηµένες Ταµειακές Ροές

Κατάσταση Ενοποιηµένων Ταµειακών Ροών  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26
της  χρήσεως από 01/01/2004 µέχρι 31/12/2004

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩ

Α Ταµειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες
Α100 + Ταµειακές εισροές
101 + Πωλήσεις 313.243.344,05
102 + Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 598.737,28
103 + Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 6.677.056,26
104 + Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 72.297,79
105 + Πιστωτικοί τόκοι (καταθέσεις κλπ) 2.452.424,85
106 + Έσοδα χρεογράφων 1.831.503,56
107 + Πώληση χρεογράφων 2.107.782,47
108 + Μείωση απαιτήσεων 0,00
109 - Αγορά χρεογράφων -1.607.765,76
110 - Αύξηση απαιτήσεων -79.343.247,36

Σύνολο Ταµειακών Εισροών (Α100) 246.032.133,14
Α200 Ταµειακές εκροές
201 + Κόστος πωληθέντων (πλήν αποσβέσεων και προβλέψεων) 236.821.084,52
202 + Έξοδα λειτουργίας διοίκησης 12.884.731,96
203 + Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης 0,00
204 + Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 12.515.552,62
205 + Έξοδα υποαπασχόλησης / αδράνειας 0,00
206 + Άλλα έξοδα 5.444.217,14
207 + Αύξηση αποθεµάτων 0,00
208 + Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού 6.445.856,46
209 + Μείωση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού 0,00
210 + Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 0,00
211 - Μείωση αποθεµάτων -5.738.983,36
212 - Μείωση µεταβατικών λογαριασµών ενεργητικού 0,00
213 - Αύξηση µεταβατικών λογαριασµών παθητικού -2.236.550,13
214 - Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -33.434.789,39

Σύνολο Ταµειακών Εκροών (Α200) 232.701.119,82
Α300 Ταµειακές εκροές φόρων
301 + Φόρος Εισοδήµατος 11.160.670,31
302 + Μη ενσωµατωµένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι 84.488,18
303 + ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου 141.689,88
304 + Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη 0,00
305 - Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη -5.321.859,74

Σύνολο Ταµειακών Εκροών Φόρων (Α300) 6.064.988,63
Α Ταµειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (Α100-Α200-Α300) 7.266.024,69
Β Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες
Β100 Ταµειακές εισροές
101 Πώληση ασώµατων ακινητοποιήσεων 0,00
102 Πώληση ενσώµατων ακινητοποιήσεων 11.264.474,32
103 Πώληση συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων 4.839,18
104 Μείωση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 0,00
105 Έσοδα συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων 51.978,52
106 Πιστωτικοί τόκοι (µακροπρόθεσµων κλπ απαιτήσεων) 0,00

Σύνολο Ταµειακών Εισροών (Β100) 11.321.292,02
Β200 Ταµειακές εκροές
201 Αγορά ασώµατων ακινητοποιήσεων 23.618,86
202 Αγορά ενσώµατων ακινητοποιήσεων 12.328.856,53
203 Αγορά συµµετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων 2.674.334,56
204 Αύξηση µακροπρόθεσµων απαιτήσεων 86.609,69
205 Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεων 145.381,51

Σύνολο Ταµειακών Εκροών (Β200) 15.258.801,15
Β Ταµειακές Ροές από Επενδυτικές ∆ραστηριότητες (Β100-Β200) -3.937.509,13



55

2004

9. Απολογιστικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά Στοιχεία της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΥΡΩ

Γ Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες
Γ100 Ταµειακές εισροές
101 Είσπραξη αύξησης µετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ το άρτιο 0,00
102 Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων 0,00
103 Αύξηση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 0,00
104 Αύξηση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (λογ/σµοι τραπεζών) 15.047.497,26

Σύνολο Ταµειακών Εισροών (Γ100) 15.047.497,26
Γ200 Ταµειακές εκροές
201 Μείωση (επιστροφή) µετοχικού κεφαλαίου 0,00
202 Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων 0,00
203 Μείωση µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων 28.252.323,16
204 Μείωση βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων (λογ/σµοι τραπεζών) 0,00
205 Τόκοι πληρωθέντες 9.840.444,58
206 Μερίσµατα πληρωθέντα 6.962.717,02
207 ∆ιανοµή κερδών στο προσωπικό 0,00
208 Αµοιβές ∆.Σ. από κέρδη χρήσεως 0,00

Σύνολο Ταµειακών Εκροών (Γ200) 45.055.484,76
Γ Ταµειακές Ροές από Χρηµατοδοτικές ∆ραστηριότητες (Γ100-Γ200) -30.007.987,50

Ταµειακές Ροές Εταιρίας (Α+Β+Γ) -26.679.471,94
Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα Έναρξης Χρήσης 36.606.377,56
Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα Τέλους Χρήσης 9.926.905,62

Μαρούσι, 16.02.05

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ ∆.Σ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΗΤΣΟΒΟΛΕΑΣ ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Βεβαίωση Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή

Ελέγξαµε την ανωτέρω Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών Ροών της  Ανώνυµης Εταιρίας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
της χρήσεως που έληξε 31.12.2004. Κατά την γνώµη µας η προαναφερόµενη Κατάσταση απεικονίζει τις ταµειακές εισροές και εκροές
από τις κατά την χρήση δραστηριότητες του συνόλου των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση της 31.12.2004.

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2005
Ο Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής

Καζάς Βασίλης
Α.Μ. ΣΟΕΛ  13281
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10.1 Συνοπτική Περιγραφή Του Οµίλου Εταιριών Και Συµµετοχών της Εταιρίας

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το ποσοστό συµµετοχής της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. στο µετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών της
εταιριών, καθώς και η αξία κτήσης και η αναλογούσα καθαρή θέση αυτών στις 31/12/2004.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ποσά σε €)

ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΑΞΙΑ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ % ΣΤΙΣ 31.12.04 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΙΣ 31.12.04

METAΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  «ΜΕΤΚΑ» 51.950.600 34.247.960 65,92 205.646.885,38 169.869.881,60

ΓΕΝΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 4.356 2.178 50,00 0,00 -7.428,70

ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. 3.600 3.006 83,50 998.030,69 2.117.673,00

SOMETRA S.C. 13.993.358 13.993.358 87,96 18.349.895,09 8.094.845,00

MYTILINEOS  FINANCE S.A 3.500 3.499 99,97 297,962,88 -13.727.372,00

HELLENIC COPPER MINES 7.971.276 3.121.369 39,16 9.083.354,27 -18.659.165,00

ΕΛΒΟ Α.Β.Ε. 257.790 58.083 22,53 10.086.026,85 48.550.691,00

ΕΒΕΤΑΜ 5.814 500 8,60 36.830,52 3.375.467,51

KOINOΠΡΑΞΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ - - 52,40 0,00 -439,61

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 900.000.00 504.000 56,00 368.286,79 657.654,99

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡ.  ΕΝΕΡΓ 286.000 191.620 67,00 80.317,34 119.876,63 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ «ΒΕΑΤ» 120.000 42.000 35,00 39.842,93 113.836,95

Η Εταιρία συνέταξε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τις προαναφερθείσες εταιρίες, εκτός της εταιρίας ΕΒΕΤΑΜ λόγω χαµη-
λού ποσοστού συµµετοχής. Όλες οι ανωτέρω συµµετοχές αποτιµήθηκαν στις αξίες κτήσης τους.

10.2 Θυγατρικές Εταιρίες

MΥTILINEOS FINANCE S.A. - ποσοστό συµµετοχής 99,97%

Η MΥTILINEOS FINANCE S.A. ιδρύθηκε το 1996 µε έδρα το Λουξεµβούργο και λειτουργεί ως εταιρία συµµετοχών. Σκοπός της είναι η δη-
µιουργία θυγατρικών στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όµιλος, καθώς και η πρόσβαση στις διεθνείς χρηµαταγορές για εξασφάλιση
χρηµατοδότησης των εργασιών των εν λόγω θυγατρικών. Ως εταιρία συµµετοχών, η MYTILINEOS FINANCE S.A. δεν ασκεί δραστηριότητα
και ο κύκλος εργασιών της αποτελείται από τις πωλήσεις των επιµέρους θυγατρικών της. Το ιδρυτικό της κεφάλαιο ανήλθε σε ∆ΟΛ. ΗΠΑ
350.000 \ €296.404,98. Η επιλογή του Λουξεµβούργου ως έδρας της MYTILINEOS FINANCE S.A. οφείλεται στο γεγονός ότι η συγκεκρι-
µένη χώρα αποτελεί σηµαντικό χρηµατοοικονοµικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κυρίως, στο ότι έχει µεγάλο αριθµό διακρα-
τικών συµβάσεων µε πολλές χώρες που ρυθµίζουν θέµατα φορολογίας, εµπορίου κ.λπ. 

Η MYTILINEOS FINANCE S.A. έχει θυγατρικές στην Κύπρο (STANMED TRADING LTD, 1996), στη Σερβία (MYTILINEOS BELGRADE D.O.O.,
1997), στην ΠΓ∆Μ (MYVEKT INTERNATIONAL SKOPJE, 1997) και στα νησιά Guernsey, µε γραφείο εκπροσώπησης στη Ρουµανία (RDA
Τrading, 1998), στις οποίες κατέχει το 100% του µετοχικού τους κεφαλαίου. Η ίδρυση ξεχωριστών εταιριών κρίθηκε αναγκαία µε βάση
τόσο τον όγκο όσο και τη µεγάλη αξία των συµβολαίων της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E., αλλά και από την ανάγκη της επιτόπιας παρακολούθησης
πολλών ουσιαστικών θεµάτων, όπως παραλαβές υλικών, φορτώσεις, ζυγίσεις, έλεγχος ποιότητας κ.λπ. 

Οι εµπορικές δραστηριότητες τόσο της MYTILINEOS FINANCE S.A. όσο και των θυγατρικών της εταιριών, σε καµία περίπτωση δεν υποκα-

10. Συνδεδεµένες Εταιρίες 
µε τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.–ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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θιστούν ή ανταγωνίζονται τις αντίστοιχες δραστηριότητες της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E., καθώς δραστηριοποιούνται σε νέες αγορές στις οποί-
ες η Εταιρία δεν έχει µέχρι σήµερα παρουσία. 

Η εταιρία απασχολεί 7 άτοµα προσωπικό. 

Η ∆ιοίκηση της εταιρίας ασκείται από τον κ. Patrick Oesch.

Η εταιρία δεν έχει στην ιδιοκτησία της ακίνητα.

Τα συνοπτικά ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας για την τριετία 2002 - 2004* είναι τα ακόλουθα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - MΥTILINEOS FINANCE S.A. (ποσά σε €)
2002 2003 2004

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 38.019.174,00 27.145.200,00 17.396.293,00

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 337.356,00 337.356,00 337.356,00

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2.695.588,42 (9.638.973,00) (13.727.373,00)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 12.288.818,58 17.481.356,00 19.430.114,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 36.251.555,58 36.914.448,00 31.245.735,00

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 29.766.037,00 17.875.009,00 15.289.153,00

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ∆Η 2.739.929,00 2.150.148,00 1.331.893,00

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (1.281.724,58) (4.728.804,00) (3.020.350,00)

* Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων έγινε σε ∆ολ. ΗΠΑ και η µετατροπή των ποσών σε ευρώ. έγινε µε βάση την επίσηµη τιµή ECB
του ξένου νοµίσµατος της 31/12/2002, δηλαδή Ευρώ /∆ολ.ΗΠΑ = 1,0487, της 31/12/2003, δηλαδή Ευρώ /∆ολ.ΗΠΑ = 1,2630 και της
31/12/2004, δηλαδή Ευρώ /∆ολ.ΗΠΑ = 1,3621

Σηµειώνεται ότι λόγω των προβλέψεων για αυξηµένες ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης, δεν διανεµήθηκαν µερίσµατα από τις θυγατρι-
κές της εταιρίες και κατά συνέπεια ούτε από την ίδια τη MYTILINEOS FINANCE S.A. 

ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. - ποσοστό συµµετοχής 83,50%

Η ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1990. Έχει έδρα το Ν. Ηράκλειο Αττικής, Μαρίνου Αντύπα 11, και διαθέτει υποκατάστηµα στη Θεσσαλονίκη
ενώ έχει και ενοικιαζόµενους αποθηκευτικούς χώρους στη Θεσσαλονίκη και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Σκοπός της, βάσει του άρθρου
3 του καταστατικού της, είναι:

■ η µελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων, εγκαταστάσεων κτιρίων οποιασδήποτε µορφής, δηµοσίων ή ιδιωτικών, µε οποιαδήποτε
σχέση, αµοιβή, εργολαβία, αντιπαροχή,

■ η αγορά, πώληση και εκµετάλλευση ακινήτων,

■ η άσκηση ξενοδοχειακών και κάθε είδους τουριστικών επιχειρήσεων, ανοικοδόµηση, µίσθωση, εκµετάλλευση τουριστικών µονά-
δων και κάθε συναφή ή σχετική µε το αντικείµενο δραστηριότητα, και

■ η εµπορία, εισαγωγή και εξαγωγή και αντιπροσώπευση ειδών σχετικών προς την επίτευξη των ανωτέρω αναφερόµενων σκοπών
αυτής, καθώς επίσης και γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών, βιοµηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων.

Επίσης, για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία µπορεί να συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρόµοιους
σκοπούς µε οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, να ιδρύει υποκαταστήµατα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε θα αποφασίζει το ∆ιοικητικό
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της Συµβούλιο και να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για την προώθηση του εταιρικού της σκοπού, να αντι-
προσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε όµοιο ή παρεµφερή σκοπό για λογαριασµό της ή για λογαριασµό τρίτων
µε προµήθεια ή συµµετοχή στα κέρδη, καθώς επίσης να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων νοµικών ή φυσικών προσώπων, µε τα οποία
έχει συναλλαγές, µε περιορισµούς του Ν.2190/20.

Η εταιρία δραστηριοποιείται, µέσω υπεργολαβιών, στην παροχή εξειδικευµένης τεχνογνωσίας σε τεχνικά έργα, όπως η κατασκευή λι-
µνοδεξαµενών σε νησιά του Αιγαίου, κάνοντας χρήση νέων µορφών γεωσυνθετικών µονωτικών υλικών επένδυσης, και συµµετέχει σε
πιλοτικά και ερευνητικά προγράµµατα, όπως η πιλοτική δεξαµενή αναερόβιας επεξεργασίας λυµάτων του Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευ-
νας (ΕΘΙΑΓΕ) του Υπουργείου Γεωργίας στη Θεσσαλονίκη, το ερευνητικό πρόγραµµα για την αποτελεσµατικότητα βιοενεργών συστη-
µάτων σταθεροποίησης στη Θράκη και το έργο αναβάθµισης της Άνω ∆ιάβασης Χαλάστρας στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, δραστηριοποιεί-
ται στην εµπορία προηγµένων υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή πολύπλοκων τεχνικών έργων, όπως εφέδρανα και αρµοί συ-
στολοδιαστολής γεφυρών.

Σηµειώνεται ότι η εταιρία εφαρµόζει την τεχνολογία των εφεδράνων σεισµικής µόνωσης σε έργα οδοποιίας και είναι πρωτοπόρος στην
εφαρµογή ηχοπετασµάτων και εφαρµογών προστασίας υψηλών πρανών σε αυτοκινητοδρόµους.

Η εταιρία απασχολεί 55 άτοµα προσωπικό. Η έδρα της βρίσκεται στον ∆ήµο Ν. Ηρακλείου Αττικής, επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 11 σε
ενοικιαζόµενα γραφεία.

Το ιδρυτικό κεφάλαιο ορίσθηκε σε €105.649,30. Με την από 28/6/2002 απόφαση της Γ.Σ. αυξήθηκε το Μ.Κ. της εταιρίας κατά €10,70
µε κατάθεση µετρητών και αύξηση της ονοµαστικής αξίας της µετοχής σε  €29,35. Ως αποτέλεσµα των άνω, σήµερα το Μετοχικό Κε-
φάλαιο ανέρχεται σε  €105.660,00 και διαιρείται σε 3.600 ανώνυµες µετοχές, ονοµαστικής αξίας €29,35 η κάθε µία.

Η σηµερινή µετοχική της σύνθεση έχει ως εξής:

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ – ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3.006 83,50

ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 540 15,00

ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΥΡΟΥ 54 1,50

ΣΥΝΟΛΟ 3.600 100,00

Το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο απαρτίζεται από τους ακόλουθους:

Γεώργιος Κοντούζογλου: Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Παναγιώτης Χριστοφυλάκος: Αντιπρόεδρος και Εντεταλµένος Σύµβουλος
Σωτήρης Ραπτόπουλος: Μέλος 
Νικόλαος Μουσάς: Μέλος
Ιωάννης Μυτιληναιός του Ανδρέα: Μέλος
Ανέστης Χατζηπαναγιωτίδης: Μέλος
Χρήστος Γαβαλάς: Μέλος

Με την εξαγορά της ΕΛΕΜΚΑ A.E. το 1996 έναντι τιµήµατος €763.022,74 η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E. απέκτησε παρουσία σ’ έναν εξειδικευµέ-
νο τοµέα στο χώρο των τεχνικών έργων, µε σκοπό την παράλληλη δραστηριοποίησή της και στο εµπόριο ειδικών προϊόντων που χρησι-
µοποιούνται σε τεχνικά έργα.
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Συνοπτικά, τα οικονοµικά στοιχεία της ΕΛΕΜΚΑ A.E. για την τριετία 2002 - 2004, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. (ποσά σε €)
2002 2003 2004

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 8.650.054,48 10.497.818,12 6.647.695,46

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 105.660,00 105.660,00 105.660,00

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3.163.123,04 3.609.699,03 3.817.673,24

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.810.696,26 2.052.722,31 1.498.935,31

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5.635.825,13 6.992.101,88 2.917.407,09

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 12.421.153,04 14.813.375,31 9.252.234,12

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ∆Η 2.386.496,28 2.791.110,98 1.887.500,44

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 970.736,06 716.810,08 356.581,55

Η αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται τόσο στην έναρξη των µεγάλων τεχνικών έργων όσο και στην υλοποίηση των µεγάλων έρ-
γων οδοποιίας και γεφυροποιίας, µε αποτέλεσµα την αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών της χρήσεως. Η τρέχουσα χρήση
προβλέπεται να είναι ικανοποιητική για την εταιρία. 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Ε. - ποσοστό συµµετοχής 50%

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1987 και εδρεύει στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας, που βρίσκονται στον Παράδεισο Αµα-
ρουσίου, Πατρόκλου 5-7. 

Σκοπός της εταιρίας, σύµφωνα µε το καταστατικό της, είναι:
■ η εµπορία συρµάτων, καλωδίων, σωλήνων και συρµατόσχοινων, αλυσίδων και σχοινιών κάθε τύπου, µετάλλων και σιδήρων γενικά,

■ η κατασκευή, επεξεργασία και µεταποίηση των παραπάνω προϊόντων,

■ η αντιπροσώπευση ηµεδαπών και αλλοδαπών εµπορικών, βιοτεχνικών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων που παράγουν και εµπο-
ρεύονται παρόµοια προϊόντα.

Επίσης, για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρία µπορεί να συµµετέχει άµεσα ή έµµεσα σε επιχειρήσεις που επιδιώκουν παρόµοιους
σκοπούς µε οποιονδήποτε εταιρικό τύπο, να ιδρύει θυγατρικές επιχειρήσεις και να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο, καθώς επίσης να παρέχει εγγυήσεις και αντεγγυήσεις υπέρ οποιουδήποτε µε τον οποίο συνεργάζεται µε αµοιβαιότητα συµ-
φερόντων.

Η εταιρία δραστηριοποιείται στην εµπορία γαλβανισµένων συρµάτων και προϊόντων πολυπροπυλενίου, τα οποία πωλούνται αφού υπο-
στούν την κατάλληλη επεξεργασία. Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E. προµηθεύει την εταιρία µε πρώτες ύλες και αναλαµβάνει τη διάθεση των τελι-
κών προϊόντων της. Για τις υπηρεσίες αυτές εισπράττει προµήθεια επί των πωλήσεων της εταιρίας, βάσει συµφωνητικού. Η επεξεργα-
σία και µεταποίηση των πρώτων υλών γίνεται σε εγκαταστάσεις τρίτων. 

Η εταιρία δεν απασχολεί προσωπικό και για τις διοικητικές-λογιστικές υπηρεσίες· εξυπηρετείται από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. έναντι µη-
νιαίας χρέωσης.

Αρχικά το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίσθηκε σε €58.694,05 διαιρούµενο σε 2.000 ανώνυµες µετοχές. Σήµερα το µετοχικό κε-
φάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε €63.902,52 διαιρούµενο σε 2.178 ανώνυµες µετοχές.
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Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας είναι η ακόλουθη:

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2.178 50

∆. ΚΟΡΩΝΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. 2.178 50

ΣΥΝΟΛΟ 4.356 100

Το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο απαρτίζεται από τους ακόλουθους:

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ιωάννης Μυτιληναίος: Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Καντζής Ιωάννης Χριστοδούλου: Μέλος
Καντζή Μαρία Χριστοδούλου: Μέλος

Τα συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας για την τριετία 2002 - 2004, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Ε. (ποσά σε €)
2002 2003 2004

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 53.618,51 15.016,84 5.837,60

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63.902,52 63.902,52 63.902,52

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 14.081,17 (300,67) -7.428,71

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 39.884,35 15.676,52 13.266,31

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 499,98 0,00 0,00

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ∆Η 499,98 0,00 0,00

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (12.684,02) (14.381,84) (7.128,04)

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. - ποσοστό συµµετοχής 65,92%

Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1962. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας είναι ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Η εν λόγω εταιρία ανήκει
στον κλάδο της Βιοµηχανίας µεταλλικών κατασκευών και ασχολείται µε την κατασκευή και εφαρµογή σύνθετων µεταλλικών και µηχα-
νολογικών κατασκευών για τη βιοµηχανία, µε Ενεργειακά έργα ως EPC Contractor, µε Αµυντικά Προγράµµατα Συµπαραγωγής και µε
έργα Υποδοµής. Έχει έδρα το Νέο Ηράκλειο Αττικής (M. Αντύπα 11), η διάρκειά της είναι 50ετής και ο σκοπός της, βάσει του άρθρου 4
του καταστατικού της, είναι:

■ Η βιοµηχανική παραγωγή µεταλλικών κατασκευών παντός είδους και προορισµού, ως και τοιούτων λεβητοποιίας και ελασµα-
τουργίας και η εµπορία απάντων τούτων στο εσωτερικό και εξωτερικό.

■ Η παραγωγή πάσης φύσεως και προορισµού προϊόντων µηχανουργείου και η εµπορία τούτων στο εσωτερικό και εξωτερικό, ως και
η εκτέλεση πάσης φύσεως µηχανουργικών εργασιών.

■ Η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών κατασκευής, επισκευής και διαλύσεως πλοίων και η εµπορία των προϊόντων των ως άνω ερ-
γασιών στο εσωτερικό και εξωτερικό.

■ Η εκπόνηση µελετών και η εκτέλεση κατασκευών δηµόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων πάσης φύσεως, ιδία δε η εκτέλεση ερ-
γασιών συναρµολογήσεως και εγκαταστάσεως των υπό της εταιρίας παραγοµένων κατασκευών και προϊόντων στο εσωτερικό και
εξωτερικό, ως και η εκτέλεση πάσης φύσεως εγκαταστάσεων βιοµηχανικού εξοπλισµού.

■ H εµπορική εκµετάλλευση ακινήτων, ήτοι η αγορά – κατασκευή – µίσθωση – πώληση και συναφή δραστηριότητα ως επίσης και η
µίσθωση ή υποµίσθωση κινητού και εµπεπηγµένου µηχανολογικού εξοπλισµού.

Για την επιδίωξη του παραπάνω σκοπού η εταιρία µπορεί:
■ να συµµετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση µε παρεµφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, ακόµη και µε απόκτηση µετο-

χών ανώνυµης εταιρίας,

■ να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιονδήποτε τρόπο,

■ να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία οπουδήποτε, 

■ να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ηµεδαπή ή αλλοδαπή,
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Οι βασικοί τοµείς στους οποίους δραστηριοποιείται η εταιρία σήµερα µε ιδιαίτερη επιτυχία (σχεδιασµός, ανάπτυξη, παραγωγή, εγκατά-
σταση και θέση σε λειτουργία) είναι οι ακόλουθοι:

■ Ενεργειακά Έργα (Ατµοηλεκτρικοί και Υδροηλεκτρικοί σταθµοί)

■ Αµυντικά προγράµµατα συµπαραγωγής

■ Έργα Υποδοµής (Κτιριακές Υποδοµές – Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Εξοπλισµός Ορυχείων-Ταινιόδροµοι, ∆ιυλιστήρια, Λιµενικές
Εγκαταστάσεις εκφόρτωσης, µεταφοράς και καθέλκυσης πλοίων, Ανέγερση µεταλλικού φορέα και συστηµάτων στήριξης γεφυ-
ρών, Ανέγερση και εκµετάλλευση κτιριακών συγκροτηµάτων)

Τον Ιανουάριο του 1999 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, µετά από εξάµηνη διαδικασία
συγκέντρωσης πλειοψηφικού ποσοστού του µετοχικού της κεφαλαίου, µε την αγορά αρχικά του 11,8% των µετoχών της (Ιούλιος 1998)
και την εν συνεχεία διεύρυνσή του σε 27,54% (∆εκέµβριος 1998). Το τίµηµα για τη συγκέντρωση του παραπάνω ποσοστού ανήλθε σε
€31.401 χιλ. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τυπικά στις αρχές του 1999, µέσω της µεταβίβασης στη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E. επιπλέον ποσο-
στού 20,6% του µετοχικού κεφαλαίου από τους βασικούς µετόχους έναντι τιµήµατος €26.999 χιλ. Η εξαγορασθείσα εταιρία αποτελεί
το σηµαντικότερο µεταλλοκατασκευαστικό συγκρότηµα στην Ελλάδα µε σηµαντική παρουσία δεκαετιών τόσο στην εγχώρια όσο και
στη διεθνή αγορά. Η ΜΕΤΚΑ είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα η οποία έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης Turn Key Projects στον τοµέα των
Ενεργειακών Έργων, βασιζόµενη στην τεχνογνωσία, στην εµπειρία της και στο άριστα εκπαιδευµένο επιτελείο των µηχανικών της.
Εµπειρία και τεχνογνωσία την οποία απέκτησε µε τη συµµετοχή της σε Consortia και Οµίλους µε διεθνώς αναγνωρισµένες εταιρίες. Το
σηµερινό ανεκτέλεστο των έργων της ΜΕΤΚΑ ανέρχεται σε περίπου €600 εκατ. Η ΜΕΤΚΑ απασχολεί κατά όρο 580 εργαζόµενους. 

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E. προγραµµατίζει την περαιτέρω ανάπτυξη και επέκταση της εταιρίας στον τοµέα της ενέργειας, στον τοµέα των µε-
γάλων έργων υποδοµής, στον τοµέα των εξειδικευµένων βιοµηχανικών κατασκευών, στον τοµέα των αµυντικών συστηµάτων και υλι-
κού και στον τοµέα των έργων εξωτερικού (συµπεριλαµβανοµένων και των έργων εκσυγχρονισµού και αναβάθµισης των ορυχείων
που ελέγχονται από τον Όµιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ). 

Η ΜΕΤΚΑ A.E. κατά τη διάρκεια του έτους 2000 προχώρησε σε εξαγορά πλειοψηφικών πακέτων των εταιριών Ε.Κ.Μ.Ε. (40%), 3.Κ.Π.
(40%), RODAX (80%) και Τεχνικό Κατασκευαστικό Γραφείο Α.Ε. (T.C.B.) (40%). Ήδη, µε νεότερη εξαγορά το έτος 2002 αγόρασε και το
υπόλοιπο των εταιριών RODAX, TCB, των οποίων κατέχει το 100% των µετοχών τους. Για την επίτευξη οικονοµιών κλίµακος, προωθήθηκε
και ολοκληρώθηκε εντός του 2004, συγχώνευση δι΄ απορροφήσεως της T.C.B. από τη RODAX.

Η ΜΕΤΚΑ A.E. έχει στην πλήρη κυριότητά της τα εξής ακίνητα:
■ Βιοµηχανοστάσιο στη Νέα Ιωνία Βόλου, συνολικής επιφάνειας 24.870 τ.µ. καθώς και κτίριο γραφείων στην ίδια περιοχή συνολικής

επιφάνειας 870 τ.µ., επί οικοπέδου εκτάσεως 78.521 τ.µ.

■ Οικόπεδο στο Βόλο συνολικής εκτάσεως 2.080 τ.µ. αξίας αγοράς 878 εκατ. δρχ. (€25.823 χιλ.), στο οποίο ανεγείρεται συγκρότη-
µα κατοικιών µε σκοπό την πώληση.

■ Ακίνητο συνολικής επιφάνειας 2.489 τ.µ. επί οικοπέδου 1.293 τ.µ. στο Νέο Ηράκλειο Αττικής και επί της οδού Μαρίνου Αντύπα 11,
όπου στεγάζεται η έδρα της Εταιρίας.

Τα παραπάνω ακίνητα είναι άνευ εµπραγµάτων βαρών.

Επίσης, στην κυριότητα της θυγατρικής της εταιρίας SERVISTEEL Α.Ε., ανήκουν τα εξής ακίνητα:
■ Αγροτεµάχιο στην Κερατέα Αττικής συνολικής εκτάσεως 16.187 τ.µ.

■ Βιοµηχανοστάσιο στην Α’  Βιοµηχανική περιοχή Βόλου συνολικής επιφάνειας 13.883 τ.µ. επί οικοπέδου 103.431 τ.µ.

Τα παραπάνω ακίνητα είναι άνευ εµπραγµάτων βαρών.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΚΑ Α.Ε. ΣΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ποσά σε €)
ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΞΙΑ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜ. ΜΕΤΚΑ Α.Ε. % ΣΤΙΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 31/12/2004
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. 591.894 591.784 99,98% 3.518.835,30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. «ΕΛΒΟ» 373.560 48.344 12,94% 5.792.802,85

ΕΚΜΕ Α.Ε. 6.637.500 2.655.000 40% 6.828.742,19

3ΚΠ  Α.Τ.Ε.Ε. 16.000 6.400 40% 1.304.038,14

RODAX A.T.E.E 34.293 34.293 100% 11.387.040,89

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 286.000 94.380 33% 35.308,04

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 900.000 216.000 24% 115.981,82

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ∆ΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙ∆Ι Α.Ε. 60.000 600 1% 600,00

ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. 60.000 600 1% 600,00

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε. 60.000 600 1% 600,00

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε. 60.000 600 1% 600,00

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε. 60.000 600 1% 600,00

ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ∆ΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ Α.Ε. 60.000 600 1% 600,00

ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε. 60.000 600 1% 600,00

ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 60.000 600 1% 600,00

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ∆ΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε. 60.000 600 1% 600,00

ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. 60.000 600 1% 600,00

Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας είναι η ακόλουθη: 
ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ – ΜΕΤΚΑ Α.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 34.247.960 65,92

ΛΟΙΠΟΙ 17.702.640 34,08

ΣΥΝΟΛΟ 51.950.600 100,00

Το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο απαρτίζεται από τους ακόλουθους:

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Πρόεδρος (Μη Εκτελεστικό Μέλος)
Ιωάννης Μυτιληναίος: Αντιπρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Γεώργιος Πάλλας: Μέλος & Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Νικόλαος Μπακιρτζόγλου: Μέλος & Γενικός ∆ιευθυντής 
Γεώργιος Οικονόµου: Μέλος
Ιωσήφ Αβαγιανός: Μέλος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό) 
Ιωάννης Αντωνιάδης: Μέλος (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό)

Συνοπτικά, τα ενοποιηµένα οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας για τις χρήσεις 2002-2004*, έχουν ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – METKA (ποσά σε €)
2002 2003 2004

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 92.358.550,98 119.873.795,94 154.784.876,31

Μετοχικό Κεφάλαιο 16.624.192,00 16.624.192,00 16.624.192,00

Ίδια Κεφάλαια 90.073.113,07 112.510.584,04 123.502.620,81

Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές Υποχρεώσεις 4.026,52 12.491,89 133,18

Σύνολο Υποχρεώσεων 34.841.380,48 51.518.836,19 88.049.943,94

Κύκλος Εργασιών 106.340.542,04 142.755.256,69 173.121.697,20

Μικτά Κέρδη 26.090.514,66 31.109.149,80 36.959.682,79

Κέρδη Προ Φόρων 16.436.622,40 19.303.518,18 25.167.665,35

* Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της ΜΕΤΚΑ Α.Ε. το 2004 περιλαµβάνονται οι θυγατρικές της εταιρίες Servisteel, RODAX
A.T.E.E., 3KΠ A.T.E.E., EKME A.E. 
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10. Συνδεδεµένες Εταιρίες µε τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.–ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

SOMETRA S.A. - ποσοστό συµµετοχής 87,96%

Η SOMETRA S.A. ιδρύθηκε το 1939 µε έδρα την Copsa Mica, 1 Fabricilor Str. στην επαρχία SIBIU, της Κεντρικής Ρουµανίας. Είναι µεταλ-
λουργική βιοµηχανία µε βασικό αντικείµενο την επεξεργασία θειούχων µεταλλευµάτων και οξειδικών ανακύκλωσης για την παραγω-
γή ψευδαργύρου και µολύβδου. Παράλληλα παράγει σε µικρότερες ποσότητες και άλλα µέταλλα όπως κάδµιο, βισµούθιο, αντιµόνιο,
χαλκό, άργυρο και χρυσό. Η παραγωγική δυναµικότητα της εταιρίας σε ψευδάργυρο και µόλυβδο ανέρχεται σε 55.000ΜΤ και
40.000ΜΤ, αντίστοιχα. 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η παραγωγή της εταιρίας κατά την τελευταία 3ετία:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ SOMETRA S.A.
2002 2003 2004

ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΣ (ΜΤ) 37.425 50.692 52.142

ΜΟΛΥΒ∆ΟΣ (ΜΤ) 15.097 22.147 19.721

ΚΡΑΜΑ ΧΡΥΣΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ (Kg) 14.325 19.079 16.079

Κατά τα τελευταία έτη έχουν πραγµατοποιηθεί εκτεταµένες εργασίες συντήρησης των εγκαταστάσεων και επέκτασης της παραγωγι-
κής δυναµικότητας.

Σηµειώνεται ότι η SOMETRA S.A. αποτελεί τη µοναδική παραγωγό εταιρία ψευδαργύρου - µολύβδου στη χώρα της και το µοναδικό προ-
µηθευτή των εγχώριων µεταλλουργιών και βιοµηχανιών στα συγκεκριµένα µέταλλα. Στο παρελθόν σηµαντικό µέρος της παραγωγής
της εταιρίας διοχετευόταν στις διεθνείς αγορές µέσω µεγάλων εµπορικών οίκων του εξωτερικού. Η εταιρία απασχολεί 1.100 άτοµα.

Στην κυριότητα της εταιρίας ανήκουν εκτάσεις 775.000 τ.µ., όπου λειτουργούν οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις καθώς και οι βοηθητι-
κοί χώροι. Ειδικότερα, το 85% της ανωτέρω έκτασης αποτελούν βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, το 11% τρεις σταθµοί επεξεργασίας νε-
ρού και λυµάτων, ενώ το υπόλοιπο αποτελούν χώροι εστίασης και λοιποί χώροι για το προσωπικό.
Οι κύριες βιοµηχανικές εγκαταστάσεις αποτελούνται από:
■ Εργοστάσιο συσσωµάτωσης (sintering plant) δυναµικότητας επεξεργασίας 150.000 ΜΤ µεταλλευµάτων ετησίως.

■ Αναγωγικό φούρνο τεχνολογίας I.S.P. (Imperial Smelting Process) ετήσιας δυναµικότητας 55.000 ΜΤ ψευδαργύρου και 40.000 ΜΤ
µολύβδου.

■ Τέσσερις εγκαταστάσεις ραφιναρίσµατος (refinery) ψευδαργύρου 55.000 ΜΤ ετησίως.

■ ∆ύο µονάδες ηλεκτρολυτικής παραγωγής µολύβδου ετήσιας δυναµικότητας 40.000 ΜΤ.

Λειτουργούν επίσης µονάδες παραγωγής αντιµονίου, καδµίου, κράµατος χρυσού-αργύρου, καθώς και υποπροϊόντων ηλεκτρόλυσης. Η
εταιρία έχει επίσης µηχανουργείο και εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου.

Το µετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 397.735.875 χιλ. LEI, διαιρούµενο σε µετοχές, ονοµαστικής αξίας 25.000 LEI η κάθε µία.

Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας είναι η ακόλουθη:

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ – SOMETRA S.A.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 13.993.358 87,96

SIF BANAT CRISANA 1.217.400 7,65

ΛΟΙΠΟΙ 698.677 4,39

ΣΥΝΟΛΟ 15.909.435 100,00

Το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο απαρτίζεται από τους ακόλουθους:
Αντώνη ∆ουµάνογλου Πρόεδρος
Γεώργιο Κοντούζογλου Αντιπρόεδρος 
Φώτη Σπυράκο Μέλος
Νικόλαο Ζόµπολα Μέλος
Stoia Lazar Μέλος
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Τα συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας για την τριετία 2002 - 2004* είναι τα ακόλουθα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – SOMETRA S.A. (ποσά σε €)
2002 2003 2004

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 12.609.897,97 13.637.372,00 18.917.553,40

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 119.866.461,64 119.866.461,64 119.866.461,64

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 13.886.130,65 10.427.555,00 8.094.845,46

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 10.458.295,77 8.989.707,00 9.666.215,36

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 20.000.586,24 21.830.561,00 28.430.278,22

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 25.146.549,00 23.613.211,00 30.650.192,23

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ∆Η 2.414.549,00 2.200.909,00 690.731,96

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (730.118,72) 4.418,00 (1.723.225,79)

Σηµ.: Στην αξιολόγηση των οικονοµικών στοιχείων της εταιρίας πρέπει να ληφθεί υπόψη ο υπερπληθωρισµός της ρουµανικής οικονο-
µίας σε συνδυασµό µε τον υψηλό βαθµό υποτίµησης του τοπικού νοµίσµατος (Lei) έναντι του ∆ολ. ΗΠΑ.

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων έγινε σε Lei Ρουµανίας και η µετατροπή των ποσών σε ευρώ έγινε µε βάση την επίσηµη τιµή
ECB του ξένου νοµίσµατος της 31/12/2002, δηλαδή Ευρώ /∆ολ.ΗΠΑ = 1,0487,  της 31/12/2003, δηλαδή Ευρώ /∆ολ.ΗΠΑ = 1,2630 και
της 31/12/2004, δηλαδή Ευρώ /∆ολ.ΗΠΑ = 1,3621  καθώς και το µέσο όρο Lei / ∆ολ. ΗΠΑ της ίδιας περιόδου, 2002 = 33.130 , 2003 =
32.658 και 2004 = 33.650.

Για το 2005 προβλέπεται ότι η εταιρία θα παρουσιάσει σηµαντική ανάκαµψη των δραστηριοτήτων της και κερδοφορία ως αποτέλεσµα
κυρίως της ολοκλήρωσης των επενδύσεων εκσυγχρονισµού της.

Στρατηγικός στόχος της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E. είναι να εντάξει τη SOMETRA S.A. στη διεθνή αγορά, εκµεταλλευόµενη τις προσβάσεις και
επαφές που διατηρεί. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.B.Ε (EΛΒΟ) - ποσοστό συµµετοχής 22,53%

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. (ΕΛΒΟ) είναι εγκατεστηµένη στη Βιοµηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, στη Σίνδο, 3 χιλιόµε-
τρα από το 15ο χιλιόµετρο της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών.

Ιδρύθηκε το 1972 ως ΣΤΑΓΙΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. µε Μετοχικό Κεφάλαιο 10,2 εκατ. ∆ολαρίων Η.Π.Α. και σκοπό την παραγωγή και διάθεση: 
■ Γεωργικών ελκυστήρων. 

■ Φορτηγών. 

■ ∆ικύκλων. 

■ Σταθερών κινητήρων.

To 1986, µετά από αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και µεταβίβαση της συµµετοχής της αυστριακής πλευράς στο Ελληνικό ∆ηµόσιο,
η εταιρία µετονοµάσθηκε σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Α.Β.Ε. (ΕΛΒΟ).

Την 29η Αυγούστου 2000 υπεγράφη η συµφωνία εξαγοράς ποσοστού 43% της ΕΛΒΟ από τον Όµιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ µέσω της ΜΥΤΙΛΗ-
ΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και τη θυγατρική ΜΕΤΚΑ Α.Ε. Πωλητές το Ελληνικό ∆ηµόσιο (5,00%), η ΕΤΒΑ (18,86%), η Γενική Τρά-
πεζα (13,29%), το Μετοχικό Ταµείο Αεροπορίας (5,85%). Ταυτόχρονα ο Όµιλος ανέλαβε µε σύµβαση την διοίκηση της εταιρίας.

Το οικόπεδο της ΕΛΒΟ, στη Σίνδο, καταλαµβάνει έκταση 270.000 m2, ενώ η καλυµµένη επιφάνεια των παραγωγικών εγκαταστάσεων
και των γραφείων ανέρχεται σε 60.000 m2. 

Ο µηχανολογικός εξοπλισµός της ΕΛΒΟ είναι σύγχρονος, βάσει διεθνών δεδοµένων και µοναδικός στο χώρο της εγχώριας αυτοκινητο-
βιοµηχανίας: Μηχανήµατα CNC σε συνδυασµό µε σύστηµα CAD- CAM και πρέσες κοπής LASER που αντιπροσωπεύουν τις τελευταίες
εξελίξεις της τεχνολογίας. 
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Παράλληλα, η τεχνογνωσία που χρησιµοποιεί η ΕΛΒΟ για την παραγωγή των προϊόντων της έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία µε γνω-
στούς οίκους του εξωτερικού όπως: SNF, MERCEDES, SCANIA, NEOPLAN, ΜΑΝ κ.λπ. 

Το έµψυχο υλικό της ΕΛΒΟ αποτελείται από εξειδικευµένους τεχνίτες µε µακρά προϋπηρεσία και διοικητικό προσωπικό µε τις απαιτού-
µενες γνώσεις για την παραγωγή οχηµάτων σε συνεργασία µε τους προαναφερθέντες ξένους οίκους.

Ειδικότερα, η κατανοµή του προσωπικού του εργοστασίου είναι η ακόλουθη:
■ Εργατοτεχνικό προσωπικό: 502 

■ ∆ιοικητικό προσωπικό: 252 (εκ των οποίων 75 επιστηµονικό)

■ Μαθητές – σπουδαστές : 20

Η παραγωγική διαδικασία της ΕΛΒΟ υποστηρίζεται ουσιαστικά από το τµήµα  ποιοτικού ελέγχου της εταιρίας και είναι πιστοποιηµένη τό-
σο κατά AQAP 4 όσο και κατά ISO 9001:2000. 

Στην ΕΛΒΟ παράγονται οι παρακάτω κατηγορίες οχηµάτων, πολιτικού και στρατιωτικού τύπου: 
Φορτηγά 

■ Πυροσβεστικά 

■ Aπορριµµατοφόρα

■ Bυτιοφόρα

■ Ειδικών προδιαγραφών

Λεωφορεία 

■ Αστικά 

■ Υπεραστικά

■ Ηλεκτροκίνητα λεωφορεία (TROLLEY BUSSES).

■ Τουριστικά 

■ Στρατιωτικά µεταφοράς προσωπικού 

Τεθωρακισµένα οχήµατα 

■ Μεταφοράς προσωπικού (ΤΟΜΠ) 

■ Μάχης (ΤΟΜΑ)

Οχήµατα 4Χ4 (Jeep) 

Ανταλλακτικά 

■ Και µείζονα συγκροτήµατα όλων των ανωτέρω τύπων οχηµάτων.

Ειδικότερα, στο πρόγραµµα παραγωγής της ΕΛΒΟ για την τρέχουσα χρονιά, αλλά και για τα επόµενα χρόνια, περιλαµβάνεται εκτός της
κατασκευής οχηµάτων των ανωτέρω κατηγοριών και η ανακατασκευή-εκσυγχρονισµός διαφόρων τύπων στρατιωτικών οχηµάτων. 

Επίσης, στα πλαίσια των µελλοντικών προγραµµάτων της ΕΛΒΟ εντάσσεται  βασικό κοµµάτι της συναρµολόγησης του άρµατος µάχης
(Main Battle Tank – MΒΤ) των Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων, και γενικότερα υπάρχει εµπλοκή της εταιρίας σε διάφορα προγράµµατα
των Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων, σύµφωνα µε το ΕΜΠΑΕ 2001 – 2008.

Η στρατηγική σηµασία της ΕΛΒΟ για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης  είναι µεγάλη για περισσότερους λόγους:
■ Εξασφαλίζεται η µεταφορά τεχνογνωσίας στη χώρα µας από το εξωτερικό και επιτυγχάνεται υψηλή Ελληνική Προστιθέµενη Αξία.    

■ Παρέχεται σταθερό εισόδηµα στις οικογένειες των εργαζοµένων της εταιρίας. 

■ Στηρίζονται ουσιαστικά τοπικοί υποκατασκευαστές και προµηθευτές οι οποίοι µε τη σειρά τους αναπτύσσουν τεχνολογία και απα-
σχολούν εκατοντάδες εργαζοµένους.  

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. θεωρεί τη µερική εξαγορά της ΕΛΒΟ στρατηγική κίνηση µεγάλης σηµασίας, η οποία ενισχύει την παρουσία του Οµί-
λου στο χώρο των αµυντικών εξοπλισµών, λειτουργεί δε παράλληλα αλλά και συµπληρωµατικά µε τις υπόλοιπες δύο σηµαντικές δρα-
στηριότητες στον ενεργειακό και µεταλλευτικό / µεταλλουργικό τοµέα.
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Η σηµερινή µετοχική σύνθεση της εταιρίας είναι η ακόλουθη:

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ – ΕΛΒΟ Α.Β.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ (Υπ. Οικονοµικών) 131.473 51,00

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.- ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 58.083 22,53

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 33.359 12,94

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 19.407 7,53

Ι. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ 15.468 6,00

ΣΥΝΟΛΟ 257.790 100,00

Το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο απαρτίζεται από τους ακόλουθους:

Πρόεδρος του ∆.Σ.: κος Γαληνός Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος του ∆.Σ.: κος Γιαννακόπουλος Βασίλειος
Β' Αντιπρόεδρος  του ∆.Σ.: κος Μυτιληναίος Ευάγγελος
Μέλη: κος Χρυσάφης Ευάγγελος

κος Σπυράκος Φώτης
κος Γάγαλης ∆ηµήτριος
κος Περπερίδης Ηλίας
κος Παπαδόπουλος Νικόλαος
κα Βασιλειάδου Ελένη

Ακολουθεί πίνακας µε τα συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας για την τριετία 2002 – 2004. Κατά την τελευταία χρήση η εταιρία
δεν προέβη σε διανοµή µερίσµατος. ∆εν υπάρχουν απαιτήσεις και χρέη της εταιρίας έναντι της επιχείρησης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΕΛΒΟ Α.Β.Ε. (ποσά σε €)
2002 2003 2004

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 110.763.362,77 175.849.448,55 145.386.986,38

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.063.951,03 25.779.000,00 25.779.000,00

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 28.776.343,58 47.452.877,80 68.550.691,70

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 686,24 24.997.335,96 49.811.395,06

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 114.337.392,60 164.457.631,61 121.441.820,73

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 123.613.456,81 175.428.159,20 178.728.298,30

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ∆Η 24.917.228,78 42.040.699,68 39.259.969,07

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 8.727.807,90 21.903.985,97 17.442.460,48

Το οικονοµικά στοιχεία του 2004 είναι  σύµφωνα µε προσωρινή συνοπτική λογιστική κατάσταση της εταιρίας.

HELLENIC COPPER MINES LTD - ποσοστό συµµετοχής 39,16%

Η Hellenic Copper Mines Ltd ιδρύθηκε το 1994. Οι πέντε ιδρυτικοί µέτοχοι της εταιρίας ήταν η Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρία Λτδ, η
αυστραλιανή Oxiana Resources, η Mid East Mines, η Στερίνα Κτηµατική και η Hellenic Investment Bank.

Σκοπός των µετόχων της Hellenic Copper Mines Ltd είναι η λειτουργία µιας µοντέρνας µεταλλευτικής εταιρίας, η οποία µε την εφαρµο-
γή σύγχρονης τεχνολογίας αξιοποιεί τα υφιστάµενα κοιτάσµατα χαλκού και άλλων µετάλλων στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή.

Η Hellenic Copper Mines Ltd δραστηριοποιείται στην εξόρυξη χαλκού στην Κύπρο, καθώς επίσης και στην παραγωγή καθόδων χαλκού,
υψηλής ποιότητας (99,999%), µε τη µέθοδο της υδροµεταλλουργίας. Τα συνολικά αποθέµατα χαλκού σύµφωνα µε πρόσφατες µελέ-
τες ανέρχονται σε 226.000 τόνους, ενώ η ετήσια δυναµικότητα του εργοστασίου φθάνει τους 10.500 τόνους ετησίως.

Παράλληλα µε τη µεταλλευτική της παραγωγή πραγµατοποιεί και γεωλογικές και µεταλλευτικές έρευνες για ανακάλυψη νέων κοιτα-
σµάτων. Συνεργάζεται επίσης για το σκοπό αυτό µε τη συνδεδεµένη της εταιρία East Mediterranean Minerals, ιδιοκτησίας της ΕΜΕ και
της Oxiana Resources.
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Στo τέλος του 1999 η Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρία Λτδ (ΕΜΕ) και η αυστραλιανή Oxiana Resources, κύριοι µέτοχοι της Hellenic
Copper Mines Ltd, αποφάσισαν αύξηση µετοχικού κεφαλαίου µε παραίτηση των δικαιωµάτων των παλαιών µετόχων, η οποία καλύφθη-
κε εξ ολοκλήρου από τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. 

Το τίµηµα απόκτησης των µετοχών της εν λόγω εταιρίας ανήλθε σε €5.948 χιλ. και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την αύξηση µετοχι-
κού κεφαλαίου της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. που έλαβε χώρα τον Νοέµβριο του 1999.

Η Hellenic Copper Mines Ltd µε τη δραστηριότητά της έχει καταστεί ήδη µία από τις µεγαλύτερες εξαγωγικές βιοµηχανίες της Κύπρου,
µε σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. θεωρεί την ανωτέρω εξαγορά στρατηγική κίνηση µεγάλης σηµασίας, η
οποία ενδυναµώνει την παρουσία του Οµίλου στο χώρο της µεταλλουργίας. 

Οι συµµετοχές των ανώνυµων εταιριών απετιµήθησαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΚΒΣ (Π∆ 186/1992) ήτοι στην τιµή
κτήσεως. Οι µετοχές έχουν εξ ολοκλήρου εξοφληθεί. Κατά την τελευταία χρήση η εταιρία δεν προέβη σε διανοµή µερίσµατος. ∆εν
υπάρχουν απαιτήσεις και χρέη της εταιρίας έναντι της επιχείρησης. 
Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας είναι η ακόλουθη:

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ – HELLENIC COPPER MINES LTD
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ∆ (ΕΜΕ) 3.121.369 39,16

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 3.121.369 39,16

OXIANA RESOURCES LTD 1.128.326 14,15

MID – EAST MINES 243.988 3,06

ΣΤΕΡΙΝΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 202.511 2,54

HELLENIC INVESTMENT BANK 153.713 1,93

ΣΥΝΟΛΟ 7.971.276 100,00

Το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο απαρτίζεται από τους ακόλουθους:
Κωνσταντίνος Λοϊζίδης: Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ξυδάς: Α΄ Εκτελεστικός ∆ιευθυντής 
Αντώνης ∆ουµάνογλου: Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
Μανώλης Τριανταφύλλου: Μέλος
Ρόης Γαβριάς: Μέλος
Owen L. Hegarty: Μέλος
Χριστόδουλος Μηλιώτης: Μέλος

Τα συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας για την τριετία 2002 - 2004* είναι τα ακόλουθα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – HELLENIC COPPER MINES LTD (ποσά σε €)
2002 2003 2004

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 11.283.629,85 9.886.743,87 3.439.551,72

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13.862.124,37 13.594.276,65 13.743.577,59

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4.090.643,90 2.202.524,00 (18.659.165,52)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.504.040,11 7.223.459,59 3.655.668,97

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 28.452.949.89 10.304.159,49 28.895.718,97

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8.300.921,71 4.375.140,27 2.984.572,41

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ∆Η (1.173.005,23) (2.407.125,19) (754.180,56)

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (565.981,91) (2.950.693,25) (1.309.977,59)

* Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων έγινε σε Κυπριακές Λίρες (CY) και η µετατροπή των ποσών σε ευρώ έγινε µε βάση την επί-
σηµη τιµή ΕCB του ξένου νοµίσµατος της 31/12/2002 , 31/12/2003 και 31/12/2004 δηλαδή Ευρώ/CY = 0,57316 , Ευρώ/CY = 0,558637
και Ευρώ/CY = 0,58 αντίστοιχα.
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MYTIΛΗΝΑΙΟΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε  (MYTILINEOS-POWER GENERATION AND
SUPPLIES S.A.) - ποσοστό συµµετοχής 67% 

Η εταιρία εδρεύει στον ∆ήµο Αµαρουσίου, οδός Πατρόκλου 5-7.
Σκοπός της εταιρίας είναι:
■ Η κατασκευή και εκµετάλλευση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας, καθώς και η εµπορία εν γένει ηλεκτρι-

κής ενέργειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Για το σκοπό αυτό η εταιρία εκπονεί µελέτες σκοπιµότητας παραγωγικών διαδικα-
σιών, εκµετάλλευσης σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας κάθε είδους (θερµικοί, συµπαραγωγής,
υδροηλεκτρικοί, υβριδικοί, αιολικοί κλ.π.), καθώς και µελέτες εµπορικής εκµετάλλευσης της ηλεκτρικής και θερµικής ενέργει-
ας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η εταιρία επενδύει ή συµµετέχει σε επενδύσεις, κατασκευάζει, λειτουργεί και εκµεταλλεύεται
σταθµούς και εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η εταιρία παράγει, εισάγει ή
ανταλλάσσει ηλεκτρική ενέργεια και θερµότητα µε σκοπό την εµπορία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

■ Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικά µε τη µελέτη, παραγωγή και εκµετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας.

■ η δηµιουργία θυγατρικών όπου σκοπό έχουν την ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και εκµετάλλευση σταθµών παραγωγής ηλε-
κτρικής και θερµικής ενέργειας

To Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε €858.000 διαιρεµένο σε 286.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας €3 έκαστη.

Η MYTIΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε συµµετέχει µε ποσοστό 85% στην εταιρία : ΚΡΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 

Η µετοχική σύνθεση της εταιρίας είναι η ακόλουθη:

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 191.620 67

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. «ΜΕΤΚΑ» 94.380 33

ΣΥΝΟΛΟ 286.000 100

Το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο απαρτίζεται από τους ακόλουθους:
Ιωάννης ∆εσύπρης: Πρόεδρος
Σταµάτιος Γιαννακόπουλος: Αντιπρόεδρος
Απόστολος Μητσοβολέας: Μέλος
Νικόλαος Μουσάς: Μέλος
Νικόλαος Μπακιρτζόγλου: Μέλος

Τα ενοποιηµένα συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία της εταιρίας για τη διετία 2003 – 2004 είναι τα ακόλουθα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  (ποσά σε €)

2003 2004

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 774.100,36 483.725,67

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 858.000,00 858.000,00

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 409.909,84 110.271,43

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - -

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 436.400,39 400.093,68

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 0,00 0,00

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ∆Η 0,00 0,00

ΚΕΡ∆Η (ZHMIA) ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 415.866,55 (299.638,41)
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10. Συνδεδεµένες Εταιρίες µε τη ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.–ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

MYTIΛΗΝΑΙΟΣ – AIOΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε 
(MYTILINEOS-ΗΕLLENIC WIND POWER S.A.) - ποσοστό συµµετοχής 56%

Η εταιρία εδρεύει στον ∆ήµο Αµαρουσίου, οδός Πατρόκλου 5-7, λειτουργεί ως εταιρία συµµετοχών. Σκοπός της είναι η παροχή υπηρε-
σιών προς τρίτους σχετικά µε τη µελέτη, παραγωγή και εκµετάλλευση ηλεκτρικής ενέργειας µε βάση το αιολικό δυναµικό , καθώς και
η δηµιουργία θυγατρικών όπου σκοπό έχουν την ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και εκµετάλλευση σταθµών παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας µε βάση το αιολικό δυναµικό.

To Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε €900.000 διαιρεµένο σε 900.000 µετοχές.

Ως εταιρία συµµετοχών, η MYTIΛΗΝΑΙΟΣ – AIOΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε δεν ασκεί  δραστηριότητα και ο κύκλος εργασιών της απο-
τελείται από τις πωλήσεις των επιµέρους θυγατρικών της. 

Η MYTIΛΗΝΑΙΟΣ – AIOΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε συµµετέχει µε ποσοστό 99% στις εξής εταιρίες επιχειρήσεων: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕ-
ΛΩΝΑ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ∆ΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙ∆Ι Α.Ε., ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ∆ΙΑ-
ΚΟΦΤΗΣ Α.Ε.  ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.  , METKA AIOΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε., ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ∆ΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΟ-
ΜΠΙ Α.Ε. και ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Α.Ε.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ – AIOΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 504.000 56

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. ‘ΜΕΤΚΑ’ 216.000 24

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε. (ΙΤΑ) 180.000 20

ΣΥΝΟΛΟ 900.000 100

Το ∆ιοικητικό της Συµβούλιο απαρτίζεται από τους ακόλουθους:
Ιωάννης ∆εσύπρης: Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Σταµάτιος Γιαννακόπουλος: Αντιπρόεδρος
Απόστολος Μητσοβολέας: Μέλος
Νικόλαος Μουσάς: Μέλος
Αντώνιος Γερασίµου: Μέλος

Τα ενοποιηµένα συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία του Οµίλου για τη διετία 2003 – 2004 είναι τα ακόλουθα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ  (ποσά σε €)

2003 2004

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 561.206,73 471.273,87

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 900.000,00 900.000,00

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 573.545,51 489.257,59

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - -

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 21.131,81 3.945,81

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 0,00 0,00

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ∆Η 0,00 0,00

ΖΗΜΙΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (75.546,97) (84.287,92)
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10.3 ∆ιεταιρικές Συναλλαγές

Οι διεταιρικές πωλήσεις της Εταιρίας µε τις θυγατρικές της, οι οποίες σηµειώνεται ότι αντιπροσωπεύουν µικρό ποσοστό των συνολικών
πωλήσεων και αντίστοιχα οι διεταιρικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για τη χρήση 2004, διαµορφώθηκαν ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2004 (ποσά σε €)
ΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΩΛΟΥΣΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΕΛΕΜΚΑ ΣΙ∆ΗΡ/ΚΗ Α.Ε. STANMED Γ.Β.Α.Ε.Α.Υ. Όµιλος Όµιλος ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SOMETRA Όµιλος ΣΥΝΟΛΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΥΤ-ΠΑΡ ΜΥΤ-ΑΙΟΛ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ METKA

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 32,985.15 1.285,07 234.385,49 1.973,75 4.299,70 21.711,25 1.973,75 47.671.662,26 231.249,71 48.201.526,13

STANMED 36.604,81 36.604,81

SOMETRA 17,154,107.68 17.154.107,68

ΕΛΕΜΚΑ 260.137,56 260.137,56

Όµιλο ςMETKA 1,006,271.46 25,527.84 349.385,74 23.625,37 1.404.810,41

ΣΥΝΟΛΑ 18,160,379.14 58,512.99 1.285,07 583.771,23 1.973,75 27.925,07 21.711,25 1.973,75 47.708.267,07 491.387,27 67.057.186,59

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2004 (ποσά σε €)

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΧΟΥΣΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΕΛΕΜΚΑ ΣΙ∆ΗΡ/ΚΗ Α.Ε. STANMED Γ.Β.Α.Ε.Α.Υ. Όµιλος ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SOMETRA Όµιλος 
ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ MYT-ΠΑΡ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ METKA

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 6.247,16 7.557,06 0,00 151.564,36 30,40 2.409,82 31.596.568,83 39.386,80

STANMED 0,00 19.135,16 0,00

SOMETRA 0,00

Όµιλος  MYT-ΠΑΡ 371.995,22

ΕΛΕΜΚΑ 4.108,55 18.962,80

Όµιλος  ΜΥΤ-ΑΙΟΛ 337.116,81

Όµιλος METKA 7,51 13.254,60 11,215.402,84 37.264,55

ΣΥΝΟΛΑ 376.111,28 19.501,76 7.557,06 11.215.402,84 151.564,36 374.411,76 2.409,82 31.615.703,99 58.349,60

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 43.821.012,47
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11.1 Κέρδη Ανά Μετοχή

Τα κέρδη ανά µετοχή για την περίοδο 1996-2004, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΡ∆ΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ (ποσά σε €)
Μητρική Εταιρία
ΕΤΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

1996 2.794.520,98 10.048.880 0,28

1997 4.797.452,36 17.774.847 0,2

1998 6.178.885,49 40.520.340 0,15

1999 35.397.376,60 57.403.815 0,61

2000 36.843.653,04 63.616.934 0,61

2001 9.516.408,57 40.520.340 0,23

2002 6.107.713,25 40.520.340 0,15

2003 9.458.113,69 40.520.340 0,23

2004 11.303.108,83 40.520.340 0,28

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΡ∆ΩΝ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ  (ποσά σε €)
Ενοποιηµένα Mεγέθη
ΕΤΟΣ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΚΕΡ∆Η ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

1996 3.653.112,32 10.048.880 0,36

1997 7.116.567,04 17.774.847 0,40

1998 12.335.704,33 40.520.340 0,30

1999 45.759.727,63 57.403.815 0,79

2000 40.749.941,98 63.616.934 0,64

2001 29.676.181,77 40.520.340 0,73

2002 17.595.716,02 40.520.340 0,43

2003 19.655.265,41 40.520.340 0,49

2004 26.396.096,06 40.520.340 0,65

Τα κέρδη ανά µετοχή έχουν υπολογισθεί βάσει του σταθµισµένου αριθµού µετοχών. Για τη στάθµιση του αριθµού των µετοχών ελήφθη-
σαν υπόψη οι αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε καταβολή µετρητών, καθώς και οι κεφαλαιοποιήσεις αποθεµατικών.

11.2 Η Πορεία Της Μετοχής

Η Εταιρία εισήχθη στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. τον Ιούλιο του 1995. Τον Αύγουστο του 1997, προχώρησε σε αύξηση του µετοχικού
της κεφαλαίου µε δηµόσια εγγραφή και µετάταξη των µετοχών της από την Παράλληλη στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. Οι µετοχές της
Εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες στο Χρηµατιστήριο Αξιών και χαρακτηρίζονται από υψηλή εµπορευσιµότητα. Η τιµή κλει-
σίµατος της µετοχής την 31/12/2004, διαµορφώθηκε στα €6,76.

Aξιοσηµείωτος είναι και ο αυξηµένος µέσος όγκος συναλλαγών για την περίοδο (01/01/2004 – 31/12/2004) ο οποίος φθάνει τα
94.454 τµχ. ηµερησίως.

11. Χρηµατιστηριακά Στοιχεία Μετοχής
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Η µετοχή της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. συµµετέχει στους παρακάτω δείκτες:
Γενικός ∆είκτης Κύριας Αγοράς (ASE General Index Composite – ASE), ∆είκτης Χονδρικού Εµπορίου, ∆είκτης FTSE/ΧΑΑ Mid 40, ∆είκτης
FTSE/ΧΑΑ 140, ∆είκτης FTSE/Med 100, MSCI Small Cap, HSBC Small Cap, EPSI 50.

Τα συνοπτικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν την εξέλιξη της µετοχής κατά την περίοδο 01/01/2004 έως 31/12/2004, παρουσιάζο-
νται στον πίνακα που ακολουθεί, καθώς και στα διαγράµµατα που παρατίθενται παρακάτω.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004

Μέση τιµή €5,20
Κατώτατη τιµή €3,98
Ανώτατη τιµή €7,08
Μέσος ηµερήσιος όγκος συναλλαγών 94.454 τµχ
Καθαρό µέρισµα µετοχής χρήσης 2003 €0,20

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Τιµή Εισαγωγής €3,52

Τιµή Κλεισίµατος 31/12/1997 €3,74
Τιµή Κλεισίµατος 31/12/1998 €11,10
Τιµή Κλεισίµατος 31/12/1999 €8,10
Τιµή Κλεισίµατος 31/12/2000 €8,94
Τιµή Κλεισίµατος 31/12/2001 €5,18
Τιµή Κλεισίµατος 31/12/2002 €2,08
Τιµή Κλεισίµατος 31/12/2003 €5,40
Τιµή Κλεισίµατος 31/12/2004 €6,76

Απόδοση 31/12/1997 – 31/12/1998 197,1%
Απόδοση 31/12/1998 – 31/12/1999 237,03%
Απόδοση 31/12/1999 – 31/12/2000 -77,01%
Απόδοση 31/12/2000 – 31/12/2001 -42,05%
Απόδοση 31/12/2001 – 31/12/2002 -59,84%
Απόδοση 31/12/2002 – 31/12/2003 61,48%
Απόδοση 31/12/2002 – 31/12/2003 25,18%

∆ιάγραµµα της Πορείας της Μετοχής και της Εξέλιξης του Όγκου Συναλλαγών από 01.01.2004 έως 30.04.2005
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12.1 Προοπτικές της Εταιρίας

Σήµερα οι δραστηριότητες της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ επεκτείνονται σταδιακά από τους παραδοσιακούς τοµείς του
διεθνούς εµπορίου µετάλλων – µεταλλευµάτων και τη µεταλλουργία, στους τοµείς της ενέργειας και των αµυντικών εξοπλισµών.
Αναλυτικότερα:

Μεταλλουργία & ∆ιεθνές Εµπόριο Μετάλλων-Μεταλλευµάτων
Στον τοµέα της µεταλλουργίας, η Μυτιληναίος Α.Ε. – Όµιλος Επιχειρήσεων, τον Μάρτιο του 2005, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της
εξαγοράς του πλειοψηφικού ποσοστού που κατέχει η Alcan Inc. στην Αλουµίνιον της Ελλάδος Α.Ε. 

Η εξαγορά της Αλουµίνιον της Ελλάδος Α.Ε., ενός από τα µεγαλύτερα µεταλλευτικά, µεταλλουργικά και βιοµηχανικά συγκροτήµατα
της Ελλάδας µε εξειδικευµένο και αφοσιωµένο ανθρώπινο δυναµικό αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα για την περαιτέρω ανάπτυξη του
Οµίλου Επιχειρήσεων Μυτιληναίος Α.Ε. 

Το πρόγραµµα επενδύσεων της Αλουµίνιον της Ελλάδος Α.Ε. για την προσεχή τριετία προβλέπεται να ανέλθει σε €310 εκατ. συµπερι-
λαµβανοµένου και του τακτικού προγράµµατος συντήρησης.
Άµεσης προτεραιότητας επένδυση αποτελεί η κατασκευή εργοστασίου συµπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος και ατµού (co-
generation plant) ισχύος 320 MW προϋπολογισµού €200 εκατ. την κατασκευή του οποίου θα αναλάβει η θυγατρική του Οµίλου, ΜΕΤ-
ΚΑ. Η περίοδος κατασκευής εκτιµάται ότι θα διαρκέσει 2 έτη. Στόχος του Οµίλου Μυτιληναίου είναι επίσης να προχωρήσει σε:

■ επένδυση στο τοµέα παραγωγής αλουµίνας (debottlenecking) η οποία υπολογίζεται να ανέλθει σε €60 εκατ. και θα αυξήσει τη
παραγωγή της αλουµίνας σε 1,1 εκατ. τόνους/έτος.

■ επένδυση στο τοµέα παραγωγής αλουµινίου (creeping) η οποία υπολογίζεται να ανέλθει σε €10 εκατ. και θα αυξήσει τη παραγω-
γή του αλουµινίου σε 180.000 τόνους/έτος.

■ επένδυση για τη βελτίωση της παραγόµενης ποσότητας αλουµινίου (wagstaff) η οποία υπολογίζεται να ανέλθει σε €10.5 εκατ.

Ο Όµιλος έχει επίσης εξαγοράσει από το 1999 την εταιρία SOMETRA S.A. στη Ρουµανία και έχει πραγµατοποιήσει ένα µακροπρόθεσµο
πρόγραµµα επενδύσεων ύψους 20 εκατ. δολαρίων που αφορά στον εκσυγχρονισµό του εργοστασίου της SOMETRA µε στόχο να φθάσει
την ετήσια παραγωγή στους 120.000 τόνους µολύβδου, ψευδαργύρου, εξαντλώντας την παραγωγική του δυναµικότητα και εξασφαλί-
ζοντας συγχρόνως, τη µακρόχρονη και κερδοφόρο εκµετάλλευσή του.

Τέλος ο Όµιλος συµµετέχει στην Hellenic Copper Mines Ltd. στην Κύπρο, µε ποσοστό 39,16%. Η HCM δραστηριοποιείται στην εξόρυξη χαλ-
κού, υψηλής ποιότητας (99,999%), µε τη φιλική προς το περιβάλλον µέθοδο της υδροµεταλλουργίας ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση περαι-
τέρω ενίσχυσης της θέσης της Εταιρίας στον χώρο της παραγωγής χαλκού, αλλά και άλλων επενδυτικών ευκαιριών στην ευρύτερη περιοχή
των Βαλκανίων.

Στον τοµέα της µεταλλουργίας στρατηγικός στόχος του Οµίλου είναι η οµαλή ένταξη της Αλουµίνιον της Ελλάδος στον µεταλλουργικό
κλάδο του Οµίλου και εδραίωσή του ως ο ισχυρότερος καθετοποιηµένος παραγωγός βασικών µετάλλων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
µε ταυτόχρονη επέκταση των δραστηριοτήτων και εκτός Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ενέργεια
Οι προοπτικές του Οµίλου στην παραγωγή και εµπορία ηλεκτρικής ενέργειας διαγράφονται ιδιαίτερα θετικές, αφού µε την απόκτηση
της τελικής άδειας εγκατάστασης του Σταθµού Βόλου ολοκληρώθηκε η βασική προετοιµασία για την υλοποίηση της επένδυσης του
θερµοηλεκτρικού σταθµού παραγωγής και εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας 400MW στο Βόλο ενώ ήδη έχουν ξεκινήσει οι ενέργειες
για την αδειοδότηση ενός νέου σταθµού 412MW στη θέση Άγιος Νικόλαος Βοιωτίας εντός του εργοστασίου της Αλουµίνιον της Ελλά-
δος. 

12.Μακροχρόνιοι Στόχοι και Προοπτικές της Εταιρίας
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Με τους δύο αδειοδοτικά ώριµους σταθµούς ο Όµιλος αναµένεται να συµµετάσχει στον διαγωνισµό που θα προκηρύξει το Υπουργείο
Ανάπτυξης εντός του 2005 για µακροχρόνια δέσµευση 900MW από νέες µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Ν.3175/2003. Εκτιµάται, υπό τις νέες συνθήκες, ότι η  κατασκευή των νέων σταθµών, έργα των οποίων η υλοποίηση θα
διαρκέσει  2,5 χρόνια, θα αποτελέσει ορόσηµο στην παραγωγή και πώληση ενέργειας από ιδιώτη επενδυτή. 

Παράλληλα πρέπει να προστεθεί ότι η εξαγορά της πλειοψηφίας των µετοχών της Αλουµίνιον της Ελλάδος από τον Όµιλο Μυτιληναίου
έχει οδηγήσει στην παράλληλη απόφαση για επένδυση της Αλουµίνιον της Ελλάδος σε νέο σταθµό συµπαραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και θερµότητας συνολικής ισχύος 320Mwe στις εγκαταστάσεις της Αλουµίνιον.

Ο νέος αυτός Σταθµός θα εξασφαλίσει την αναγκαία ηλεκτρική ενέργεια που απαιτεί η παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου ενώ
παράλληλα θα ενισχύει µε ενέργεια το Εθνικό Σύστηµα. Με το έργο αυτό ο Όµιλος καθίσταται εκ των πραγµάτων ο πρώτος µεγάλος
ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας µετά την ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού (∆ΕΗ).

Άµυνα
Η αµυντική βιοµηχανία είναι ένας στρατηγικός τοµέας στον οποίο ο Όµιλος σχεδιάζει να επιδείξει σηµαντική παρουσία, αναπτύσσο-
ντας τη δραστηριότητα αυτή επί του παρόντος µέσω της ΜΕΤΚΑ A.E. και της ΕΛΒΟ Α.Β.Ε. και µελλοντικά µέσω άλλων εταιριών και συνα-
φών δραστηριοτήτων του Αµυντικού Τοµέα που σκοπεύει να επεκταθεί. ∆εδοµένου ότι οι αµυντικές δαπάνες στην Ελλάδα είναι πολύ
σηµαντικές, η ελληνική κυβέρνηση υιοθέτησε µία νέα πολιτική επηρεάζοντας ριζικά τον τοµέα των αµυντικών εξοπλισµών, αυξάνο-
ντας σηµαντικά το ποσοστό της Ελληνικής Προστιθέµενης Αξίας (ΕΠΑ) που αντιπροσωπεύει τη συµµετοχή των ελληνικών βιοµηχα-
νιών από 10-15% που ήταν µέχρι σήµερα, σε 25 - 30%, µε προοπτική το εν λόγω ποσοστό να αυξηθεί ακόµα περισσότερο στο µέλλον. 

Ήδη στο νέο Νοµοσχέδιο περί προµηθειών που προωθείται για ψήφισµα στην Βουλή από το Υπουργείο Εθνικής Αµύνης (ΥΕΘΑ), προβλέ-
πεται, να γίνει υποχρεωτική η συµµετοχή της ελληνικής βιοµηχανίας σε ποσοστό ΕΠΑ 35% κατ’ ελάχιστον ποσοστό.

Μέχρι το τέλος Ιουνίου 2005 αναµένεται να εγκριθεί από την κυβέρνηση το Πενταετές Μεσοπρόθεσµο Εξοπλιστικό Πρόγραµµα, από
το οποίο ο Όµιλος διεκδικεί σηµαντική συµµετοχή, σύµφωνα µε τις παρούσες και τις µελλοντικά σχεδιαζόµενες κατασκευαστικές δυ-
νατότητές του. Το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στα εν λόγω προγράµµατα εκτιµάται στο 20 - 40% περίπου, ήτοι να ξεπεράσει τα 2,0
δισ. ευρώ.

Την παρούσα περίοδο, για πολλά από αυτά τα αµυντικά προγράµµατα, ο Όµιλος Μυτιληναίου βρίσκεται σε επαφή µε τους ξένους κύρι-
ους κατασκευαστές αµυντικού υλικού οι οποίοι είναι προµηθευτές των Ελληνικών Ε.∆., προκειµένου να επιτύχει µεγάλο υποκατα-
σκευαστικό έργο ή και συµπαραγωγή οπλικών συστηµάτων στα πλαίσια των Αντισταθµιστικών Ωφεληµάτων και για τις δύο εταιρίες
(ΜΕΤΚΑ – ΕΛΒΟ). 

Συγκεκριµένα, η ΜΕΤΚΑ, έχει υπογράψει σύµφωνα συνεργασίας ή διαπραγµατεύεται µε υποψήφιους προµηθευτές των Ε.∆. την συµµε-
τοχή της στα νέα προγράµµατα που συµπεριλαµβάνονται στο νέο ΕΜΠΑΕ, όπως είναι τα αµφίβια τεθωρακισµένα οχήµατα, τα Συστήµα-
τα Αντιαεροπορικής Άµυνας, τα Τεθωρακισµένα Οχήµατα Μάχης Μηχανικού, γέφυρες κάλυψης ξηρών κωλυµάτων, ανθρωποφυγοκε-
ντρική µονάδα για της ανάγκες της Πολεµικής Αεροπορίας, και άλλα προγράµµατα µικρότερου µεγέθους. 

Πέραν των ανωτέρω, και µε την εµπειρία που έχει αποκτηθεί από την επιτυχή εµπλοκή στα αντίστοιχα ελληνικά προγράµµατα, η ΜΕΤ-
ΚΑ διεκδικεί σηµαντικό υποκατασκευαστικό έργο από τις εταιρίες Raytheon, Lockheed – Martin και HDW για τα προγράµµατα PATRIOT
και των υποβρυχίων  U-214  ξένων χωρών.

H Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων Α.Β.Ε. (ΕΛΒΟ) είναι µια στρατηγικής σηµασίας εταιρία µε διπλή επιχειρηµατική και εµπορική απο-
στολή όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών και προϊόντων στρατιωτικής χρήσης για τις Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις και στην παραγω-
γή εµπορικού τύπου προϊόντων.

Ο Όµιλος Μυτιληναίου, µέσω αυτής, αύξησε τις κατασκευαστικές του δυνατότητες στην παραγωγή αµυντικού υλικού, δεδοµένου ότι οι
συνέργιες των δύο εταιριών ΜΕΤΚΑ A.E. και ΕΛΒΟ Α.Β.Ε. είναι πολύ µεγάλες, χωρίς να υπάρχει αλληλοεπικάλυψη των κατασκευαστι-
κών τους ρόλων και ως εκ τούτου δηµιουργήθηκαν πολύ ευνοϊκές προοπτικές για ανάληψη σηµαντικού υποκατασκευαστικού έργου
στα αµυντικά προγράµµατα των Ε.∆.

Συγκεκριµένα, αύξησε σηµαντικά το ποσοστό συµµετοχής του στο πρόγραµµα της προµήθειας των 170 Αρµάτων Μάχης, λαµβανοµέ-
νων υπόψη των δυνατοτήτων και των εµπειριών της ΕΛΒΟ στην τελική συναρµολόγηση και στην ενσωµάτωση συστηµάτων (Assembly
& System Integration) σε παρόµοιου είδους εξοπλισµό. 



75

2004

12.Μακροχρόνιοι Στόχοι και Προοπτικές της Εταιρίας

Εκτιµάται ότι οι προοπτικές που παρουσιάζονται για ένα µεγάλο ποσοστό συµπαραγωγής του Οµίλου Μυτιληναίου είναι πολύ ευνοϊκές,
δεδοµένων και των λοιπών προγραµµάτων, όπως τα προγράµµατα προµήθειας αµφίβιων τεθωρακισµένων, κοινών και ειδικών οχηµά-
των, κινητών γεφυρών, οχηµάτων Μηχανικού, εκσυγχρονισµός των υπαρχόντων αρµάτων και λοιπών τεθωρακισµένων οχηµάτων κλ.π.,
καθώς και άλλα προγράµµατα που θα περιλαµβάνει το υπό εκπόνηση νέο ΕΜΠΑΕ των Ελληνικών Ε.∆.

Ο Όµιλος Μυτιληναίου αποδίδει µεγάλη σηµασία στην επίτευξη υψηλού ποσοστού Ελληνικής Προστιθέµενης Αξίας στα προϊόντα της
ΕΛΒΟ και έχει ως σκοπό την ανάπτυξη σύγχρονης τεχνολογίας µε απώτερο σκοπό την αύξηση των κατασκευαστικών δυνατοτήτων της,
για να µειωθεί η εξάρτησή της από τους ξένους προµηθευτές και η συνεχής απώλεια συναλλάγµατος.

Το ΥΠΕΘΑ, αντιλαµβανόµενο την Στρατηγική σηµασία της ΕΛΒΟ στην Αµυντική Βιοµηχανία συγκρότησε κοινή Επιτροπή ΥΠΕΘΑ – ΕΛΒΟ
προκειµένου να επεξεργαστεί και να υπογραφεί µεταξύ των δύο µερών, Συµφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας που θα περιλαµβάνει τα
µελλοντικά προγράµµατα που σκοπεύει να προωθήσει το ΥΠΕΘΑ και είναι κατασκευαστικής δυνατότητας ΕΛΒΟ.

12.2 Προβλέψεις Για Την Τρέχουσα Χρήση

Οι προοπτικές του Οµίλου για το 2005 είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες. 

Η εξαγορά της Αλουµίνιον της Ελλάδος Α.Ε. και η οµαλή της ένταξη στον µεταλλουργικό κλάδο του Οµίλου έχει ως αποτέλεσµα την
εδραίωσή του ως ο ισχυρότερος καθετοποιηµένος παραγωγός βασικών µετάλλων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη µε στόχο την επέκτα-
ση των δραστηριοτήτων του και εκτός Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επιπλέον η διατήρηση των τιµών των βασικών µετάλλων σε υψηλά
επίπεδα για τα αµέσως επόµενα χρόνια, σε συνδυασµό µε τη διατήρηση της αυξηµένης ζήτησης, συνηγορούν για τη σηµαντική άνοδο
των εργασιών του Οµίλου στον τοµέα της µεταλλουργίας.  

Στον τοµέα της ενέργειας ο Όµιλος Μυτιληναίου αποφάσισε ήδη να προχωρήσει τις διαδικασίες για την αδειοδότηση νέου σταθµού πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας, µε στόχο την εξασφάλιση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων τόσο για την παρα-
γωγή του αλουµινίου όσο και για την αγορά της ενέργειας. Σε ότι αφορά στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, ο Όµιλος έχει ήδη ξεκινή-
σει µε την διαδικασία και τις εργασίες ανέγερσης του πρώτου Αιολικού Πάρκου της Εταιρίας στη θέση Κορυφή Σιδηροκάστρου ισχύος
17 MW και προϋπολογισµού 17 εκατ. ευρώ.

Τέλος στον τοµέα της άµυνας ο Όµιλος Μυτιληναίου έχει επεξεργαστεί και προωθεί τις διαδικασίες έγκρισης ενός νέου επιχειρησια-
κού σχεδίου το οποίο έχει ως βασικό στόχο τη διασφάλιση µιας µακρόχρονης και κερδοφόρου λειτουργίας της θυγατρικής ΕΛΒΟ, αλλά
και την ανάπτυξη σηµαντικών συνεργιών µε άλλες εταιρίες του Οµίλου Μυτιληναίου. 

Όσον αφορά τα αποτελέσµατα σε επίπεδο Οµίλου και µε βάση τα ∆ΠΧΠ αναµένεται ο κύκλος εργασιών να ξεπεράσει τα €750 εκατ.
(έναντι €311 εκατ. το 2004) ενώ τα κέρδη προ φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας εκτιµάται ότι θα ακολουθήσουν ανάλογη µεταβο-
λή. Η Αλουµίνιον της Ελλάδος Α.Ε. θα ενοποιηθεί πλήρως για πρώτη φορά από το 1ο τρίµηνο του 2005.
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■ ΠPOΣKΛHΣH ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

■ EKΘEΣH TOY ∆IOIKHTIKOY ΣYMBOYΛIOY ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

■ ΠPOΣAPTHMA TOY IΣOΛOΓIΣMOY  ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

■ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ∆IOIKHTIKOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

■ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

■ OIKONOMIKEΣ KATAΣTAΣEIΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 31-12-2004

■ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ OIKONOMIKEΣ KATAΣTAΣEIΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 31-12-2004

■ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 31-3-2004

■ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 30-6-2004 

■ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 30-9-2004 

■ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 31-3-2004 

■ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 30-6-2004 

■ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 30-9-2004 

■ OIKONOMIKEΣ KATAΣTAΣEIΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. «ΜΕΤΚΑ» ΤΗΣ 31-12-2004

■ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ OIKONOMIKEΣ KATAΣTAΣEIΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. ‘ΜΕΤΚΑ’ ΤΗΣ 31-12-2004

■ OIKONOMIKEΣ KATAΣTAΣEIΣ ΤΗΣ MYTILINEOS FINANCE S.A. ΤΗΣ 31-12-2004

■ OIKONOMIKEΣ KATAΣTAΣEIΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΗΣ 31-12-2004

■ OIKONOMIKEΣ KATAΣTAΣEIΣ ΤΗΣ ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. ΤΗΣ 31-12-2004

■ OIKONOMIKEΣ KATAΣTAΣEIΣ ΤΗΣ SOMETRA S.A. ΤΗΣ 31-12-2004

■ OIKONOMIKEΣ KATAΣTAΣEIΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΤΗΣ 31-12-2004

■ OIKONOMIKEΣ KATAΣTAΣEIΣ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. ΤΗΣ 31-12-2004

13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των µετόχων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 23103/06/Β/90/26

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύµφωνα µε τον νόµο και το καταστατικό της Εταιρίας το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καλεί τους Μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, (κατόπιν

ειδικής αδείας του Υπουργείου Ανάπτυξης Κ2 5124/ 22.04.2005 για την πραγµατοποίηση της Συνέλευσης εκτός έδρας της Εταιρίας), την

23/05/2005, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00 στις αίθουσες του ξενοδοχείου ‘ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ’, Πλατεία Συντάγµατος, Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισµού της εταιρικής χρήσης 01/01/2004 έως 31/12/2004 καθώς και των Ενοποιηµένων Οικονοµικών Κα-

ταστάσεων, µαζί µε τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Έγκριση διαθέσεως αποτελεσµάτων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2004 – 31/12/2004.

3. Απαλλαγή των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης για τα πεπραγµένα της χρήσης 2004.

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωµατικού ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση και προσδιορισµός της αµοιβής αυτού.

5. Έγκριση  αµοιβών των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατ’ άρθρο 24 του ν.2190/1920 και καθορισµός αµοιβής τους για την τρέχουσα

χρήση κατ’ άρθρο 23α του ν.2190/1920. 

6. Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και καθορισµός ανεξαρτήτων µελών. 

7. Χορήγηση άδειας, σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 1 του κν 2190/20, σε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας να µετέχουν σε ∆ιοι-

κητικά Συµβούλια εταιρειών του Οµίλου που επιδιώκουν όµοιους ή παρεµφερείς σκοπούς. 

8. Αναδιάρθρωση δοµής Οµίλου και διάφορες ανακοινώσεις για την πορεία των εργασιών  

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας έχουν δικαίωµα να λάβουν µέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Κάθε µετοχή

έχει δικαίωµα µίας ψήφου.

Οι Μέτοχοι που επιθυµούν να λάβουν µέρος στη Συνέλευση πρέπει, µέσω του χειριστού τους στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) να δεσµεύσουν

το σύνολο ή µέρος των µετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν απ’ αυτόν βεβαίωση δεσµεύσεως µετοχών, την οποία πρέπει να καταθέσουν

πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (Πατρόκλου 5-7, Μαρούσι,

Τ.Κ. 151 25, Υπεύθυνος κος Κόντος Νικόλαος). Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι µετοχές ευρίσκονται στον ειδικό λογαριασµό,

βεβαίωση δεσµεύσεως µετοχών θα χορηγείται από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17).

Μαρούσι, 25/04/2004

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
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ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

ΤΟΥ ∆. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 23 ΜΑΪΟΥ 2005

Κύριοι µέτοχοι, 

Σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 του Π.∆. 409/86, υποβάλουµε συνηµ-
µένως στη Γενική Συνέλευσή σας τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 1/1 – 31/12/2004 µε τις παρατηρήσεις µας
πάνω σ’ αυτές και παρακαλούµε να τις εγκρίνετε. 

1. Εξέλιξη εργασιών της εταιρίας 
Ο κύκλος εργασιών της κλειόµενης χρήσης ανήλθε σε Ευρώ 151.299.696,93 έναντι Ευρώ 145.587.673,52  της προηγούµενης
χρήσεως. Τα καθαρά κέρδη της χρήσεως ανήλθαν σε Ευρώ 11.303.108,83 έναντι Ευρώ 9.458.113,69  της προηγούµενης χρήσε-
ως. 

2. Οικονοµική θέση της εταιρίας. 
Η πραγµατική οικονοµική θέση της εταιρίας ανταποκρίνεται πλήρως στην εµφανιζόµενη εικόνα του ισολογισµού της κλειόµενης χρή-
σεως. 

3. Προβλεπόµενη πορεία της εταιρίας
Στο διεθνές εµπόριο µετάλλων – µεταλλευµάτων, που αποτελεί το παραδοσιακό αντικείµενο της Εταιρίας, στόχος είναι η γεω-
γραφική επέκταση των δραστηριοτήτων, καθώς και η επαύξηση των συνεργασιών που ήδη υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της
ΝΑ. Ευρώπης. Η Εταιρία στοχεύει στην εδραίωση της ηγετικής θέσης που κατέχει στην Ελληνική και διεθνή αγορά µη σιδηρού-
χων (χαλκός, µόλυβδος, ψευδάργυρος, αλουµίνιο) αλλά και σιδηρούχων (χαλυβουργικά) µετάλλων, εκµεταλλευόµενη πλή-
ρως των οικονοµιών κλίµακος που θα πραγµατοποιηθούν από την συνεργασία και συγκέντρωση λειτουργιών της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.  

4. Κατεχόµενα από την εταιρία χρεόγραφα. 
ΚΟΣΤΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ

- Μετοχές της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.                              188,48                  8

- Μετοχές της ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ 2.263.967,47 1.652.531

- Μετοχικό Eurobank Sector 50 1.030.927,83 344.791,918

-    Μετοχικό Αµοιβαίο Κεφάλαιο

INTERNATIONAL LIFE 194.808,65  11.401

3.489.892,43

Η εταιρία κάνοντας χρήση του άρθρο 2 του Ν. 2992/2002 αποτίµησε στις 31/12/2004 τις µετοχές που είχε στην κατοχή της στην τρέ-
χουσα τιµή.

5. ∆ιαθέσιµο συνάλλαγµα.
Την 31.12.2004 υπήρχαν καταθέσεις σε Τράπεζες εσωτερικού και εξωτερικού:
ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΕΥΡΩ

∆ΟΛ.ΗΠΑ   2.087.574,13 1.678.527,59

6. Ακίνητα της εταιρίας (Αναπόσβεστο Υπόλοιπο) 
α) Οικόπεδο 18.000 τ.µ. περίπου στο 29ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Αθηνών – Λαµίας, αξίας Ευρώ 765.167,62.
β) Οικόπεδο 7.300 τ.µ. περίπου στο 47ο ΧΛΜ Εθνικής οδού Αθηνών – Λαµίας, Αυλώνα Αττικής αξίας Ευρώ 150.061,08. 
γ) Οικόπεδο 67.533 τ.µ. στην περιοχή Καλαµάτας αξίας Ευρώ 273.867,34.
δ) Οικόπεδο 7.072 τ.µ. περίπου στον Ασπρόπυργο Αττικής αξίας Ευρώ 447.441,97 και ισόγεια βιοµηχανική αποθήκη 2.200 τ.µ. πε-

ρίπου στο ανωτέρω οικόπεδο αξίας Ευρώ 498.538,30.
ε) Οικόπεδο 761 τ.µ. περίπου στον Παράδεισο Αµαρουσίου και κτίριο 1.530 τ.µ. για τα νέα ιδιόκτητα γραφεία της εταιρίας συνολι-

κής αξίας Ευρώ 3.259.196,99
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στ) Οικόπεδο 13.600 τ.µ. περίπου στη βιοµηχανική περιοχή Ιωαννίνων αξίας κτήσεως Ευρώ  125.724,35 και βιοµηχανική αποθή-
κη 2.000 τ.µ. περίπου στο ανωτέρω οικόπεδο αξίας Ευρώ 458.714,18.

ζ) Οικόπεδο έκτασης 15.466,5 τ.µ. στη Θεσσαλονίκη – Βιοµηχανική Περιοχή Σίνδου αξίας κτήσεως Ευρώ  365.665,07 και τα
εντός αυτού δε κτίσµατα: εργοστάσιο 2.078,77 τ.µ., γραφεία 249,04 τ.µ., αποθήκη 252,74 τ.µ. συνολικής αξίας Ευρώ
311.701,34.

η) ∆ιαµέρισµα (1ου) ορόφου εµβαδού µέτρων τετραγωνικών (53,46Μ2) επί της οδού Μηδείας 35 στην κοινότητα Περαίας της
επαρχίας Θεσσαλονίκης του νοµού Θεσσαλονίκης, µε αξία κτήσης  Ευρώ 64.979,69

Να σηµειωθεί ότι η εταιρία διατηρεί υποκαταστήµατα στο 29ο ΧΛΜ της Εθνικής οδού Αθηνών – Λαµίας, στον Ασπρόπυργο Αττικής,
καθώς και αποθηκευτικό χώρο στη Θεσσαλονίκη – Βιοµηχανική Περιοχή Σίνδου σε ιδιόκτητα οικόπεδά της για παραλαβές και πα-
ραδόσεις εµπορευµάτων. Επίσης διατηρεί υποκατάστηµα στη βιοµηχανική Περιοχή Ιωαννίνων σε ιδιόκτητο οικόπεδο για παραλα-
βή, παραδόσεις και πωλήσεις εµπορευµάτων. 

7. Πρόταση ∆ιανοµής Μερίσµατος Χρήσεως 2004.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει για τη χρήση 2004 µέρισµα Eυρώ 0,20 ανά µετοχή  το οποίο, για το σύνολο των µετοχών
(40.520.340), προέρχεται από  τα κέρδη της χρήσεως 2004.  
Η παραπάνω πρόταση θα υποβληθεί στη Γενική Συνέλευση ως θέµα προς έγκριση. 
Από τη λήξη της κλειόµενης χρήσης 2004 µέχρι και την ηµέρα σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν έλαβαν χώρα άλλα σηµαντι-
κά γεγονότα που θα πρέπει να αναφερθούν.

ΜΑΡΟΥΣΙ, 16/02/2005
ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση που αποτελείται από (3) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου που χορη-
γήσαµε µε ηµεροµηνία 21 Φεβρουαρίου 2005. 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΚΑΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Α.Μ.ΣΟΕΛ 13281
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 43 α` και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέ-
µπει, παρέχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας της 31ης ∆εκεµβρίου
2004:

Α. Πληροφορίες σχετικές µε τη σύννοµη κατάρτιση και τη δοµή των οικονοµικών καταστάσεων. 
1. Άρθρο 42α παρ.3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί ισολογισµού κ.λ.π. για να αποδοθεί η πραγµατική εικόνα της περι-

ουσιακής διαρθρώσεως της χρηµατοοικονοµικής θέσεως και των αποτελεσµάτων χρήσεως.  
- Η εταιρεία µε βάση το άρθρο 42α παρ. 3  του Κ.Ν. 2190/20, περί υποχρέωσης παρουσίασης της πραγµατικής εικόνας της περιου-
σιακής διάρθρωσης, αλλά και ενόψει της εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων   αποτίµησε την συµµετοχή της στην εται-
ρεία ΜΕΤΚΑ ΑΕ στην αξία κτήσης. 

2. Άρθρο 42β παρ.1: Παρέκκλιση από την αρχή που διέπει τη δοµή του ισολογισµού και του λογαριασµού ‘αποτελέσµατα χρήσεως’. 
- ∆εν έγινε. 

3. Άρθρο 42β παρ. 2: Καταχώρηση στον προσιδιάζοντα λογαριασµό στοιχείου σχετιζόµενου µε  περισσότερους υποχρεωτικούς λο-
γαριασµούς.
-     ∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

4. Άρθρο 42β παρ. 3: Προσαρµογή στη δοµή και στους τίτλους των λογαριασµών µε αραβική αρίθµηση, όταν η ειδική φύση της επι-
χείρησης  το απαιτεί. 
- ∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

5. Άρθρο 42β παρ.4: Συµπτύξεις λογαριασµών του ισολογισµού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθµούς.
- ∆εν έγινε. 

6. Άρθρο 42β παρ.5: Αναµορφώσεις κονδυλίων προηγούµενης χρήσεως για να καταστούν συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα κονδύλια της
κλειόµενης χρήσεως. 
-   ∆εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση.

Β. Πληροφορίες σχετικές µε την αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων. 
1. Άρθρο 43 α παρ. 1 α: Μέθοδοι αποτιµήσεως των περιουσιακών στοιχείων και υπολογισµού αποσβέσεων και προβλέψεων.

- Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην τιµή κτήσεως ή την αναπροσαρµοσµένη µε βάση τον Ν. 2065/1992, πλέον α-
ξίας βελτιώσεων – προσθηκών, µείον αξίας αποσβέσεων. Οι αποσβέσεις στην κλειόµενη χρήση υπολογίσθηκαν µε βάση τους νέ-
ους συντελεστές αποσβέσεων του Π.∆. 299/2003.    
Μέχρι και τη χρήση 2002 οι αποσβέσεις υπολογίζονταν µε βάση τους συντελεστές του Π.∆. 100 /98, µέχρι και τη χρήση 1997 οι α-
ποσβέσεις υπολογίζονταν µε βάση του συντελεστές του Π.∆. 88/1973.  
- Τα αποθέµατα αποτιµήθηκαν στην κατά είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ κτήσεως & τρέχουσας τιµής. Η τιµή κτήσεως προσδιορί-
στηκε µε τη µέθοδο FIFO, η οποία ακολουθείται πάγια. 
- Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις καθώς και λογαριασµοί καταθέσεων όψεως σε νοµίσµατα εκτός ζώνης ΕΥΡΩ (ξένα νοµίσµατα) α-
ποτιµήθηκαν µε βάση το επίσηµο «∆ελτίο Ισοτιµιών Αναφοράς» της Ε.Κ.Τ. της 31.12.2004. 
Από την αποτίµηση προέκυψαν συναλλαγµατικές διαφορές ως ακολούθως:
α. Χρεωστικές ποσού Ευρώ 6.602,78 µε τις οποίες επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσµατα χρήσεως και Ευρώ ποσού 3.687.722,37 οι ο-

ποίες συµψηφίστηκαν µε 
β. Πιστωτικές ποσού Ευρώ 9.462.156,65 που παρουσιάζονται στο κονδύλι Β2 του Παθητικού «Λοιπές Προβλέψεις». 

- Οι συµµετοχές αποτιµήθηκαν σε τιµές κτήσεως. 
- Τα χρεόγραφα στις 31/12/2004 που ήταν εισηγµένα στο Χ.Α.Α.  αποτιµήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν.2992/2002 στην
τρέχουσα τιµή τους. Από την αποτίµηση προέκυψαν α) ( ζηµιά ) ποσού Ευρώ 530.453,36 και β) κέρδος ποσού Ευρώ 110.272,63 µε
τα οποία επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσµατα χρήσεως.

2. Άρθρο 43 παρ. 2: Παρέκκλιση από τις µεθόδους και τις βασικές αρχές αποτιµήσεως. 
- ∆εν έγινε. 

3. Άρθρο 43 παρ. 9: Ανάλυση και επεξήγηση της γενοµένης µέσα στη χρήση, µε βάση ειδικό νόµο, αναπροσαρµογής της αξίας των
πάγιων περιουσιακών στοιχείων και παράθεση της κινήσεως του λογαριασµού «∆ιαφορές αναπροσαρµογής».
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Ενσώµατα Πάγια
ΓΗΠΕ∆Α – ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΝΟΛΑ

Αξία Αναπροσαρµογής 71.635,62 28.793,45 100.429,07

Αξία Αποσβέσεων Αναπροσαρµογής - - 6.321,63 - 6.321,63

Σύνολα 71.635,62 22.471,82 94.107,44

Αναπροσαρµογή Αξίας Ακινήτων βάσει Ν. 2065/92 

Την 1η Ιανουαρίου 2004 133.223,85

Προσθήκες Έτους 100.429,07

Μειώσεις 6.321,63

Την 31η ∆εκέµβρη 2004 227.331,29

Γ. Πληροφορίες σχετικές µε το πάγιο ενεργητικό και τα έξοδα εγκαταστάσεως. 
1. Άρθρο 42ε παρ. 8: Μεταβολές πάγιων στοιχείων και εξόδων εγκαταστάσεως. 
(Πίνακας Ι επισυνάπτεται).
2. Ε.ΓΛΣ. παρ. 4.1.501 περιπ. 3: Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων όταν δεν αναφέρονται αναλυτικά στο λογαριασµό αποτελεσµάτων

χρήσεως.
Εuro

α. Κτίρια 182.503,26
β. Μηχανήµατα 23.170,99
γ. Μεταφορικά Μέσα 20.349,84
δ. Έπιπλα & Εξοπλισµός 58.706,02

284.730,11
3. Άρθρο 43 παρ. 5δ εδάφ. β`: Πρόσθετες αποσβέσεις.

- ∆εν έγιναν. 

4. Άρθρο 43 παρ.5ε: Προβλέψεις για υποτίµηση ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
- ∆εν έγιναν.

5. Άρθρο 43 παρ.3ε: Αποσβέσεις εξόδων πολυετούς αποσβέσεως που αφορούν τη χρήση. 
Euro

- Έξοδα εγκατάστασης 3.748.305,89 3.748.305,89

6. Άρθρο 43 παρ. 3γ: Τα ποσά και ο λογιστικός χειρισµός των συναλλαγµατικών διαφορών που προέκυψαν στην παρούσα χρήση, κατά
την πληρωµή (δόσεων) και / ή την αποτίµηση στο τέλος της χρήσεως δανείων ή πιστώσεων, χρησιµοποιηθέντων αποκλειστικά για
κτήσεις πάγιων στοιχείων.
- ∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

7. Άρθρο 43 παρ.4 εδάφ. α΄ και β΄: Ανάλυση και επεξήγηση των κονδυλίων «έξοδα ερευνών και αναπτύξεως», «Παραχωρήσεις και
δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας» και «Υπεραξία επιχειρήσεως (GOODWILL)».
- ∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.

∆. Πληροφορίες σχετικές µε τις συµµετοχές
1. Άρθρο 43α παρ.1β.: Συµµετοχές µε ποσοστό µεγαλύτερο από 10%. 
- Η εταιρία συµµετέχει στις ακόλουθες εταιρίες:

Α. Επωνυµία: ΓΕΝΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Ε.
Έδρα: ΜΑΡΟΥΣΙ
Ποσοστό συµµετοχής στο κεφάλαιο: 50%
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων της 31ης ∆εκεµβρίου 2004: Euro –7.428,71
Συνολικό αποτέλεσµα στη χρήση 2004: Ζηµιά Εuro 7.128,04 
Αποτίµηση συµµετοχής  στον Ισολογισµό: Euro 0,00

Β. Επωνυµία: ΕΛΕΜΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.
Έδρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Ποσοστό συµµετοχής: 83,5%
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων της 31ης ∆εκεµβρίου 2004: Euro 3.817.673,24
Συνολικό αποτέλεσµα στη χρήση 2004: Κέρδη Euro 356.581,55
Αποτίµηση συµµετοχής στον Ισολογισµό: Euro 998.030,69

Γ. Επωνυµία: MYTILINEOS FINANCE S.A.
Έδρα: Luxembourg (ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ)
Ποσοστό συµµετοχής: 100%
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων της 31ης ∆εκεµβρίου 2004: Euro – 5.575,95
Συνολικό αποτέλεσµα στη χρήση 2004: Ζηµιά Euro – 12.059,09 
Αποτίµηση συµµετοχής στον Ισολογισµό: Euro 297.962,88

∆. Επωνυµία: S.C. SOMETRA S.A.
Έδρα: ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Ποσοστό συµµετοχής: 87,956% 
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων της 31ης ∆εκεµβρίου 2004: Euro 8.094.845,46
Συνολικό αποτέλεσµα στη χρήση 2004: Ζηµιά  Euro 1.723.225,79 
Αποτίµηση συµµετοχής στον Ισολογισµό: Euro 18.349.895,09

Ε. Επωνυµία: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
Έδρα: Ν. ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ
Ποσοστό συµµετοχής: 59,79 %
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων της 31ης ∆εκεµβρίου 2004: Euro 107.500.434,54
Συνολικό αποτέλεσµα στη χρήση 2004: Κέρδη Euro 20.362.476,41 
Αποτίµηση συµµετοχής στον Ισολογισµό: Euro 205.646.885,38 

ΣΤ. Επωνυµία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  Α.Β.Ε.
Έδρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ποσοστό συµµετοχής: 22,53%
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων της 31ης ∆εκεµβρίου 2003: Euro 47.452.877,80
Συνολικό αποτέλεσµα στη χρήση 2004: Κέρδη Euro 17.442.460,48
Αποτίµηση συµµετοχής στον Ισολογισµό: Euro 10.086.026,85

Ζ. Επωνυµία: ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Έδρα: ΜΑΡΟΥΣΙ
Ποσοστό συµµετοχής: 52,4%
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων της 31ης ∆εκεµβρίου 2004: Euro – 1.126,17
Συνολικό αποτέλεσµα στη χρήση 2004: Ζηµιά Euro 3.010,31
Αποτίµηση συµµετοχής στον Ισολογισµό: Euro 0,00

Η. Επωνυµία: HELLENIC COPPER MINES LTD
Έδρα: NICOSIA, CYRPUS 
Ποσοστό συµµετοχής: 39,158%
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων της 31ης ∆εκεµβρίου 2004: Euro – 18.659.166,00 
Συνολικό αποτέλεσµα στη χρήση 2004: Ζηµιά Εuro 1.309.978,00
Αποτίµηση συµµετοχής στον Ισολογισµό: Euro 9.083.354,27

Θ. Επωνυµία: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
Έδρα: ΜΑΡΟΥΣΙ 
Ποσοστό συµµετοχής: 56,00%
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων της 31ης ∆εκεµβρίου 2004: Euro 657.654,99 
Συνολικό αποτέλεσµα στη χρήση 2004: Ζηµιά Euro 18.621,48
Αποτίµηση συµµετοχής στον Ισολογισµό: Euro 368.286,79
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Ι. Επωνυµία: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Έδρα: ΜΑΡΟΥΣΙ 
Ποσοστό συµµετοχής: 67,00%
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων της 31ης ∆εκεµβρίου 2004: Euro 119.876,62 
Συνολικό αποτέλεσµα στη χρήση 2004: Ζηµιά Euro 288.342,48
Αποτίµηση συµµετοχής στον Ισολογισµό: Euro 80.317,34

ΙΑ. Επωνυµία: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Έδρα: ΜΑΡΟΥΣΙ 
Ποσοστό συµµετοχής: 35,00%
Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων της 31ης ∆εκεµβρίου 2003: Euro 113.836,95
Συνολικό αποτέλεσµα στη χρήση 2003: Ζηµιά Euro 3.091,75 
Αποτίµηση συµµετοχής στον Ισολογισµό: Euro 39.842,93

2. Άρθρο 43α παρ.1ιε: Σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων στις οποίες περιλαµβάνονται και οι οικονοµικές καταστά-
σεις της εταιρίας. 
Η εταιρία συνέταξε ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις για τις προαναφερθείσες εταιρίες, ενώ οι εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  Α.Β.Ε., HELLENIC COPPER MINES LTD και ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της
Καθαρής Θέσης.. 

Ε. Πληροφορίες σχετικές µε τα αποθέµατα. 
1. Άρθρο 43 παρ.7β: Μεταβολή µεθόδου υπολογισµού της τιµής κτήσεως των αποθεµάτων.

- ∆εν έγινε. 

2. Άρθρο 43παρ.7γ: ∆ιαφορά αξίας των αποθεµάτων σε σχέση µε την τελευταία τιµή αγοράς. 
- ∆εν υπάρχει. 

3. Άρθρο 43α παρ.1ια: Αποτίµηση αποθεµάτων κατά παρέκκλιση από τους κανόνες αποτιµήσεως µε βάση διατάξεις ειδικής νοµοθε-
σίας.
- ∆εν έγινε. 

4. Άρθρο 43α παρ.1ι: ∆ιαφορές από υποτίµηση κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού και λόγοι στους οποίους οφείλονται.
- ∆εν υπάρχουν.

ΣΤ. Πληροφορίες σχετικές µε το µετοχικό κεφάλαιο.
1. Άρθρο 43α παρ.1γ και 1δ: Κατηγορίες µετοχών 

-  Το µετοχικό κεφαλαίο της εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ 24.312.204 διαιρούµενο σε 40.520.340 µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ
0,60.

2. Άρθρο 43α παρ.1ε: Τίτλοι στους οποίους έχουν ενσωµατωθεί δικαιώµατα.
- ∆εν υπάρχουν. 

3. Άρθρο 43α παρ.1ιστ.: Απόκτηση ιδίων µετοχών. 
- ∆εν έγινε. 

Ζ. Πληροφορίες σχετικές µε τις υποχρεώσεις και τις προβλέψεις.
1. Άρθρο 42ε παρ.14 εδάφ.δ`: Ανάλυση του λογαριασµού «Λοιπές προβλέψεις».

Ευρώ
Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 395.981,12
Προβλέψεις για συν/κες διαφ. αποτ.υποχρ.& απαιτ. 21.285.303,94
ΣΥΝΟΛΟ 21.681.285,06
2. Άρθρο 43α παρ.1ζ.: Οικονοµικές δεσµεύσεις και πιθανές υποχρεώσεις που δεν εµφανίζονται στον ισολογισµό. 

- ∆εν υπάρχουν.
3. Άρθρο 43α παρ.1ιβ: Οφειλόµενα σηµαντικά ποσά φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος της κλειόµενης και των

προηγούµενων χρήσεων.
Για τα βιβλία και στοιχεία της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. δεν έχει γίνει οριστική βεβαίωση του φόρου εισοδήµατος και των λοιπών για τις
χρήσεις που κλείνουν µετά την 31.12.1998.  

4. Άρθρο 43α παρ.1στ: Μακροπρόθεσµες πάνω από 5ετή υποχρεώσεις.
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- ∆εν υπάρχουν.
5. Άρθρο 43α παρ.1στ: Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες εξασφαλίσεις.

- ∆εν υπάρχουν.
Η. Πληροφορίες σχετικές µε τις αµοιβές, τις προκαταβολές και τις πιστώσεις σε όργανα της διοικήσεως. 
1. Άρθρο 43 α παρ. 1ιδ: Προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως.

- ∆εν υπάρχουν.
2. Άρθρο 43 α παρ. 1ιγ: Αµοιβές µελών οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως της εταιρίας.

Ευρώ
- Αµοιβή (Μισθός) Προέδρου ∆.Σ. & ∆/νων Συµβούλου: 254.537,18
- Αµοιβή (Μισθός) Αντιπ. ∆.Σ.: 212.114,88
- Αµοιβές µελών ∆.Σ. Κοντούζογλου Γεώργιος: 117.182,68
- Αµοιβές µελών ∆.Σ. Λυµπεράκης Γεώργιος: 18.900,00
- Αµοιβές µελών ∆.Σ. Γεωργιάδης Απόστολος: 18.900,00
- Αµοιβές µελών ∆.Σ. Μουσάς Νικόλαος: 12.600,00
- Αµοιβές µελών ∆.Σ. Τρενέσκι Τίτο: 12.600,00

646.834,74
Οι παραπάνω αµοιβές περιλαµβάνονται στα έξοδα διοίκησης και διάθεσης. 

Θ. Πληροφορίες σχετικές µε τις εγγυήσεις και τις εµπράγµατες ασφάλειες. 
1. Άρθρο 42 ε παρ. 9: Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες.
- Η εταιρία κατέχει εγγυήσεις υπέρ της, για εξασφάλιση απαιτήσεών της ύψους Euro 30.970.381,52. Έχουν παραχωρηθεί εγγυήσεις υ-
πέρ τρίτων ύψους Euro 7.404.969,75

Ι. Πληροφορίες σχετικές µε τα αποτελέσµατα. 
1. Άρθρο 43 α παρ. 1 η: Κύκλος εργασιών κατά κατηγορίες δραστηριότητος και γεωγραφικές περιοχές. 
- Εµπορική δραστηριότητα και παροχή υπηρεσιών. 
α. Εσωτερικού Εµπορική Euro 43.134.447,12
Εσωτερικού Υπηρεσίες Euro 6.797.869,26
β. Εξωτερικού Εµπορική Euro 98.754.791,73
Εξωτερικού Υπηρεσίες Euro 2.612.588,82

Euro 151.299.696,93

- Στις ανωτέρω πωλήσεις περιλαµβάνονται ενδοεταιρικές πωλήσεις υπηρεσιών, εµπορευµάτων και λοιπά έσοδα Euro 48.201.526,13
ως εξής:
ΕΛΕΜΚΑ .Α.Ε. 4.263,51 Υπηρεσίες
« 28.721,64 Λοιπά έσοδα «ενοίκια»
ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Ε. 565,07 Υπηρεσίες
« 720,00 Λοιπά έσοδα «ενοίκια»
Stanmed Trading Ltd 234.385,49 Πιστωτικοί Τόκοι
SOMETRA S.A. 47.538.650,38 Πωλήσεις εµπορευµάτων
« 133.011,88 Υπηρεσίες
Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.169,56 Λοιπά έσοδα «ενοίκια»
« 1.130,14 Υπηρεσίες
Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ . 15.495,48 Λοιπά έσοδα «ενοίκια»
« 6.215,77 Υπηρεσίες
Κοινοπραξία Αµυντικών Βιοµηχανικών – Μυτιληναίος & ΣΙΑ 1.408,68 Λοιπά έσοδα «ενοίκια»
« 565,07 Υπηρεσίες
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. «ΜΕΤΚΑ» 227.541,03 Πωλήσεις εµπορευµάτων
« 3.708,68 Λοιπά έσοδα «ενοίκια»
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1.408,68 Λοιπά έσοδα «ενοίκια»
« 565,07 Υπηρεσίες
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2. Άρθρο 43 α παρ. 1 θ: Κατηγορίες και κόστος προσωπικού.
- Μέσος όρος προσωπικού (92 ΑΤΟΜΑ)
- Κατηγορίες προσωπικού
α. Υπάλληλοι ( 79)
β. Εργατοτεχνίτες (13)
- Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Euro
α. Μισθοί 2.652.698,66
β. Κοινωνικές επιβαρύνσεις 418.887.36
γ. Αποζηµιώσεις απολυοµένων 32.445,26
δ. Λοιπά έξοδα 44.387,91
ΣΥΝΟΛΟ 3.148.419,19

3. Άρθρο 42 ε παρ. 12: Έσοδα – Έξοδα επόµενων χρήσεων.
Α. Έξοδα Επόµενων Χρήσεων

Euro
- Τέλη Κυκλοφορίας Μεταφορικών Μέσων 2.101,00
- Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων 4.973,82
- Ασφάλιστρα Ζωής – Πυρός – Κλοπής 8.724,52
- Αµοιβή Οργάνωσης 30.000,00
- ∆ιαφήµιση σε Site «Reporter» 92.412,50
- Συνέδρια 2005 9.918,42
- Συνδροµές 14.602,85

162.733,11
Β. Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα
- Υπηρεσίες Εξωτερικού 149.619,40

4. Άρθρο 42 ε παρ. 15β: Ανάλυση λογαριασµών έκτακτων & ανόργανων αποτελεσµάτων. 
Α. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
- Συναλλαγµατικές διαφορές πιστωτικές Euro 4.329.194,62
- Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έσοδα Euro 180.966,54

4.510.166,24
Β. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα.
- Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταµείων Euro  6.420,74
- Συναλλαγµατικές διαφορές χρεωστικές Euro 3.373.551,44
- Κλήσεις µεταφορικών µέσων Euro  281,00
- Λοιπά έκτακτα & ανόργανα έξοδα Euro  62.920,66

3.443.173,84
Γ. Έκτακτες ζηµιές.
- Ζηµιές από πώληση παγίων Euro 21.012,47
∆. Έκτακτα κέρδη.
- Κέρδη από πώληση παγίων Euro 3.375,82
Ε. Έσοδα προηγούµενων χρήσεων.
- Λοιπά έσοδα προηγούµενων χρήσεων Euro 14.043,93
- ∆ιαφορές κοστολόγησης Euro 3.138,33

17.182,26
Ζ. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων.
- Φόροι – Τέλη Euro  13.344,87
- ∆ιαφορές κοστολόγησης Euro 7.147,78

20.492,65
5. Άρθρο 43 α παρ. 1 ιζ: Άλλες πληροφορίες. 

Οργανικά κέρδη Euro 10.216.667,23
- Έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη) Euro 1.086.441,60
Καθαρά κέρδη χρήσεως Euro 11.303.108,83
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ΙΑ. Λοιπές πληροφορίες
Η αµοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή για την διενέργεια του ελέγχου των Οικονοµικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιη-
µένων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρίας για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2004 ανέρχεται σε Euro
48.580

Μαρούσι, 16.02.05

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ ∆.Σ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΗΤΣΟΒΟΛΕΑΣ ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Βεβαιούνται ότι το ανωτέρω προσάρτηµα αποτελείται από 12 σελίδες και είναι αυτό που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ε-
λέγχου που χορηγήσαµε µε ηµεροµηνία 21 Φεβρουαρίου 2005. 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

ΚΑΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Α.Μ.ΣΟΕΛ 13281



ΕΤ
Η

ΣΙ
Ο

 ∆
ΕΛ

ΤΙ
Ο

88

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ

ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ Α.Ε. «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΕΛΒΟ ΑΒΕ», «ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.», «MYTILINEOS FINANCE S.A.»                            

«ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΜΕΤΚΑ) A.E.», «SOMETRA S.A.», «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.»,
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», 

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.», «ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»,
«HELLENIC COPPER MINES S.A», «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» ΚΑΙ «ΓΕΝΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Ε.»  

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2004

Κύριοι µέτοχοι, 
Σύµφωνα µε το άρθρο 107 του Κ.Ν. 2190/20 όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 του Π.∆. 409/86, υποβάλουµε συνηµµένως
στη Γενική Συνέλευσή σας τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας για την περίοδο 01.01.04 έως 31.12.04 µε τις παρατηρήσεις µας
πάνω σ’ αυτές και παρακαλούµε να τις εγκρίνετε. 

1. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Αύξηση της κερδοφορίας και του κύκλου εργασιών του, παρουσίασε ο Όµιλος Μυτιληναίου για την χρήση 2004. Τα ενοποιηµένα κέρδη
προ φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας αυξήθηκαν έναντι των κερδών του 2003 κατά 34,3% περίπου φθάνοντας τα €26,396 εκατ.
από τα €19,655 εκατ. της περυσινής χρήσης. 
Αναλυτικότερα, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) αυξήθηκαν ελαφρά κατά 2,4% σε €33,441 εκατ. έναντι €32,643 ε-
κατ. το 2003, ενώ τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση 18,9% φθάνοντας τα €47,058 εκατ. από
€39,565 εκατ. τη προηγούµενη χρήση, παρά το ότι το µικτό περιθώριο κέρδους παρέµεινε αµετάβλητο (19,1%).  Αύξηση παρουσίασαν
τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα που ανήλθαν σε Euro 9,37 εκατ. έναντι Euro 6,63 εκατ., παρά την µείωση του δανεισµού κατά Euro 11,7 ε-
κατ., κυρίως λόγω πράξεων Hedging. Περαιτέρω, η συγκράτηση των δαπανών συνέβαλε στην  αύξηση του περιθωρίου κέρδους προ φό-
ρων στο 8,4% από 7%, ενώ ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η αύξηση κατά 39,14% των κερδών προ φόρων µετά δικαιωµάτων µειοψηφίας τα ο-
ποία έφθασαν τα €21,043 εκατ. έναντι €15,123 εκατ.
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα €313,243 εκατ. έναντι των €277,983 εκατ. της περασµένης χρήσης, σηµειώνοντας αύ-
ξηση 12,7% περίπου παρά την επίδραση που είχε στα µεγέθη των πωλήσεων µετάλλων του Οµίλου η αρνητική συγκυρία της πτώσης
της ισοτιµίας του ∆ολαρίου έναντι του Ευρώ, η οποία βέβαια µετριάστηκε από την διατήρηση των υψηλών τιµών των βασικών µετάλ-
λων, αλλά και την αύξηση του όγκου πωλήσεων.
Ο Όµιλος Εταιριών Μυτιληναίου απασχολεί 1.900 άτοµα. 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
Κύριο στοιχείο των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου υπήρξε η ισόρροπη ανάπτυξη του συνόλου σχεδόν των µεγεθών του ισολογι-
σµού. Ενδεικτικά η εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών του Οµίλου κατά τη χρήση του 2004 απεικονίζεται µε τους παρακάτω δείκτες :

- Το κεφάλαιο κινήσεως την 31.12.04  ανήρχετο σε Euro 90,5 εκατ.  
- Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονταν σε 47,61% του συνόλου του παθητικού.
- Ο δείκτης δανειακής κάλυψης (∆άνεια / Συν. Ενεργητικού) ανήρχετο σε 21,66%.
- Ο δείκτης οικονοµικής αυτοτέλειας (Ίδια Κεφάλαια / Συν. Υποχρεώσεις) ανήρχετο σε 100,05%.
- Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας ανήρχετο σε 1,18 (Κυκλοφ. Ενεργητικό / Υποχρεώσεις). 

Οι δείκτες αποδοτικότητας των κεφαλαίων της εταιρίας απεικονίζονται από τους σχετικούς αριθµοδείκτες.
- Αποδοτικότητα πωλήσεων (Κέρδη προ Φόρων/ Κύκλο Εργασιών) 8,43 %.
- Αποδοτικότητα συνολικών κεφαλαίων (Κέρδη προ Φόρων / Σύνολο Παθητικού) 5,0 %. 
- Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (Κέρδη προ Φόρων / Ιδία Κεφάλαια) 10,52%. 
- Κέρδη ανά µετοχή (προ φόρων) Euro 0,65

Οι δείκτες δραστηριότητας της εταιρίας απεικονίζονται παρακάτω :
- Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεµάτων [(Μέσος όρος Αποθεµάτων / Κόστος Πωληθέντων * 365)] = 90 ηµέρες.
- Κυκλοφοριακή ταχύτητα πελατών {[(Πελάτες + Επιταγές) / Κύκλος Εργασιών] * 365} = 131 ηµέρες. 
- Κυκλοφοριακή ταχύτητα προµηθευτών {[(Προµηθευτές + Επιταγές) / Κόστος Πωληθέντων] * 365} = 105 ηµέρες. 
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3. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Όπως προκύπτει από τη µέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρίας, η τρέχουσα χρήση θα είναι εξίσου κερδοφόρα. Επιπλέον η διατή-
ρηση των τιµών των βασικών µετάλλων σε υψηλά επίπεδα για τα αµέσως επόµενα χρόνια, σε συνδυασµό µε την διατήρηση της αυξη-
µένης ζήτησης, συνηγορούν για την σηµαντική άνοδο των εργασιών του Οµίλου στον τοµέα της µεταλλουργίας. Η εξαγορά της Αλουµί-
νιον της Ελλάδος Α.Ε. και η οµαλή ένταξη της στον µεταλλουργικό κλάδο του Οµίλου έχει ως αποτέλεσµα την εδραίωσή του ως ο ισχυ-
ρότερος καθετοποιηµένος παραγωγός βασικών µετάλλων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη µε στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων
του και εκτός Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

4. ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ: ΠΟΣΟΝ EURO

ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ 2.263.967,47
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 188,48
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ‘Eurobank sector 50’ 1.030.927,83
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ‘INTERNATIONAL LIFE’ 194.808,65
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΟΜΙΛΟΥ MYTILINEOS FINANCE 14.974.695,56
ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΤΚΑ 12.042.429,63
ΣΥΝΟΛΟ 30.507.017,62

ΜΑΡΟΥΣΙ, 16.02.2005
ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω έκθεση που αποτελείται από (3) σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στο πιστοποιητικό ελέγχου που χορη-
γήσαµε µε ηµεροµηνία 21 Φεβρουαρίου 2005. 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΚΑΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Α.Μ.ΣΟΕΛ 13281
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΗΣ Α.Ε. «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
«ΕΛΒΟ ΑΒΕ», «ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.», «MYTILINEOS FINANCE S.A.» 

«ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΜΕΤΚΑ) A.E.», «SOMETRA S.A.», «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.»,
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», 

«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.», «ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»,
«HELLENIC COPPER MINES S.A», «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» ΚΑΙ «ΓΕΝΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Ε.» 

TΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20 και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 107 και τις διατάξεις που το άρθρο αυτό παραπέµπει,
παρέχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες που αναφέρονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις:

Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ.
1. Άρθρο 107, παρ. 1β – Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της «Ολικής ενσωµάτωσης».

Επωνυµία Έδρα Ποσοστό Ποσοστό Σχέση που
συµµετοχής συµµετοχής υπαγόρευσε την
µητρικής ενοποιούµενων ενοποίηση
Εταιρίας στο επιχειρήσεων εκτός α. Σχέση µητρικής-
κεφάλαιο της της µητρικής ή θυγατρικής (αρθρ.
θυγατρικής προσώπων που 42ε παρ. 5 α)

ενεργούν για β. Ενιαία διεύθυνση
λογαριασµό των ή ίδια διοικητικά
επιχειρήσεων αυτών πρόσωπα (αρθ.96 παρ. 1)

α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Ε. ΜΑΡΟΥΣΙ 50% 50% (α)

β. ΕΛΕΜΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣ/ΚΗ – ΤΟΥΡ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 83,5% 16,5% (α)

γ. MYTILINEOS  FINANCE S.A. LUXEMBOURG 99,97% ∆εν υπάρχει (α)

ΧΩΡΑ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- STANMED TRADING CO LTD ΚΥΠΡΟΣ 100 %

- RDA TRADING & MARINE CO LTD ΡΟΥΜΑΝΙΑ 100 %

- MYTILINEOS BELGRADE ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ 100 %

- MYVEKT INTER. D.O.O. ΠΓ∆Μ 100 %

δ. SOMETRA S.A. ROMANIA 87,956% 12,044% (α)

ε. METKA Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ 65,92% 34,08% (α)

- Ελληνική Βιοµηχανία Κατεργασίας Χάλυβος (Servisteel) Α.Ε. 99,98% 0,02%

- Ε.Κ.Μ.Ε. Α.Ε. 40 % 60%

- RODAX Α.Τ.Ε.Ε 100 % 0%

- ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΠΙ Α.Τ.Ε.Ε. 40 % 60%

στ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. ΜΑΡΟΥΣΙ 70,35% 29,65% (α)

- ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ∆ΡΟΥ ΡΑΧΗ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙ Α.Ε. 99,66% 0,34%

- ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝ∆ΡΟΥ ΤΣΙΡΟΒΛΙ∆Ι Α.Ε. 99,66% 0,34%

- ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ∆ΙΑΚΟΦΤΗΣ Α.Ε. 99,66% 0,34%

- ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΟΥΝΤΑ Α.Ε. 99,66% 0,34%

- ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ Α.Ε. 99,66% 0,34%

- ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΕΛΩΝΑ Α.Ε. 99,66% 0,34%

- ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Α.Ε. 99,66% 0,34%

- ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Α.Ε. 99,66% 0,34%

- ΜΕΤΚΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ Α.Ε. 99,66% 0,34%

- ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Α.Ε. 99,66% 0,34%

ζ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΡΟΥΣΙ 86,73% 13,27% (α)

ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

- ΚΡΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 85,00% 15,00%

η. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΜΑΡΟΥΣΙ 87,89% 12,11% (α)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.
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Από το συνολικό ποσοστό (67,04%) που κατείχε ο Όµιλος την 31.12.2004, ποσοστό ύψους (59,79%) απαλείφθηκε κατά την ενοποίηση,
και το υπόλοιπο ποσοστό (7,25%) απεικονίζεται στο κονδύλι του ενεργητικού ∆ΙΙΙ1. «Μετοχές». 

2. Άρθρο 107, παρ. 1δ. – Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της "Καθαρής Θέσης".

Επωνυµία Έδρα Ποσοστό Ποσοστό Σχέση που
συµµετοχής συµµετοχής υπαγόρευσε την
µητρικής ενοποιούµενων ενοποίηση
Εταιρίας στο επιχειρήσεων εκτός α. Σχέση µητρικής-
κεφάλαιο της της µητρικής ή θυγατρικής (αρθρ.
θυγατρικής προσώπων που 42ε παρ. 5 α)

ενεργούν για β. Ενιαία διεύθυνση
λογαριασµό των ή ίδια διοικητικά
επιχειρήσεων αυτών πρόσωπα (αρθ.96 παρ. 1)

α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕ ΘΕΣ/ΚΗ 43,00% 57% (β)

β. HELLENIC COPPER MINES S.A ΚΥΠΡΟΣ 39,16% 60,84% (α)

γ. BΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΘΗΝΑ 35,00% 65,00% (α)

3. Άρθρο 107, παρ. 1δ. – Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της "Οριζόντιας Ενοποίησης".

Επωνυµία Έδρα Ποσοστό Ποσοστό Σχέση που
συµµετοχής συµµετοχής υπαγόρευσε την
µητρικής ενοποιούµενων ενοποίηση
Εταιρίας στο επιχειρήσεων εκτός α. Σχέση µητρικής-
κεφάλαιο της της µητρικής ή θυγατρικής (αρθρ.
θυγατρικής προσώπων που 42ε παρ. 5 α)

ενεργούν για β. Ενιαία διεύθυνση
λογαριασµό των ή ίδια διοικητικά
επιχειρήσεων αυτών πρόσωπα (αρθ.96 παρ. 1)

α. ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε.  ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ 0,00% 100% (β)

4. Άρθρο 107, παρ. 1γ. και 97. – Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που δεν ενοποιήθηκαν.
- Κατά τη σύνταξη και ενοποίηση του ισολογισµού στις 31.12.2004 δεν υπήρχαν διαθέσιµες ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις
των εταιρειών ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. µε αποτέλεσµα το κόστος κτήσης των συγκεκριµένων συµµετο-
χών ύψους Ευρώ 60.229,96 να εµφανίζεται στο κονδύλι του ενεργητικού (Γ ΙΙΙ 1). 

4. Άρθρο 107, παρ. 1γ και 98 – Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες που δεν ενοποιήθηκαν, επειδή έχουν διαφορετικές δραστη-
ριότητες από τις άλλες εταιρίες του οµίλου. 
- ∆εν υπάρχουν εταιρίες που δεν ενοποιήθηκαν, λόγω διαφορετικής δραστηριότητας από τις άλλες εταιρίες του οµίλου.

5. Άρθρο 107, παρ. 1 ε. – Πληροφοριακά στοιχεία για τις εταιρίες εκείνες όπου οι εταιρίες που ενοποιούνται και αυτές που εξαιρέθη-
καν της ενοποιήσεως, κατέχουν άµεσα ή µέσω τρίτων συνολικό ποσοστό µεγαλύτερο του 10 % του κεφαλαίου τους. 
- ∆εν υπάρχουν τέτοιες εταιρίες.

6. Άρθρο 104, παρ. 6. – Ηµεροµηνία κλεισίµατος. 
- Όλες οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν ηµεροµηνία κλεισίµατος την ηµεροµηνία κλεισίµατος της µητρικής
«ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» δηλαδή 31.12.04. 

7. Άρθρο 104, παρ. 9. – Μεταβολές στη σύνθεση του συνόλου των ενοποιούµενων επιχειρήσεων στη χρήση 2004. 
Η εταιρεία "TECHNICAL CONSULTING BUREAU – ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Α.Ε." απορροφήθηκε στη χρήση 2004 από την ε-
ταιρεία "RODAX ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ". Η συγχώνευση µε απορρόφηση των δύο εταιρειών έγινε σύµφωνα µε
τις διατάξεις των άρθρων 68-67 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει και τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993 όπως ισχύει.

8. Άρθρο 107, παρ. 1α - Οι οικονοµικές καταστάσεις της MYTILINEOS FINANCE και SOMETRA S.A. απεικονίζονται σε ∆ΟΛ. ΗΠΑ. και αποτι-
µήθηκαν µε βάση το επίσηµο «∆ελτίο Ισοτιµιών Αναφοράς» της ΕΚΤ της 31.12.2004. Οι σχετικοί υπολογισµοί έγιναν σύµφωνα µε
τις ερµηνευτικές αναλύσεις του άρθρου 7 του Ν.2842/00. 

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ. 
1. Άρθρο 107, παρ. 1 στ. – Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 

- ∆εν υπάρχουν υποχρεώσεις πάνω από 5 έτη. 
2. Άρθρο 107, παρ. 1 στ. – Υποχρεώσεις καλυπτόµενες µε εµπράγµατες ασφάλειες. 

- Οι εµπράγµατες ασφάλειες υπέρ των τραπεζών ανέρχονται στο ποσό των Ευρώ 2.347,76 ενώ οι αντίστοιχες υποχρεώσεις σε δά-
νεια έχουν εξοφληθεί. 
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3. Άρθρο 107, παρ. 1ζ. – Υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν και δεν εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό. 
- ∆εν υπάρχουν. 

4. Άρθρο 107, παρ. 1 ια. – Πιθανές οφειλές σηµαντικών ποσών φόρων και ποσά φόρων που ενδεχοµένως να προκύψουν σε βάρος
της κλειόµενης και των προηγούµενων χρήσεων που δεν εµφανίζονται στις υποχρεώσεις και τις προβλέψεις. 
- Τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» δεν έχουν ελεγχθεί από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. και δεν έχει γίνει οριστική βε-
βαίωση του φόρου εισοδήµατος και των λοιπών φόρων για τις χρήσεις που κλείνουν µετά την 31.12.98. Τα βιβλία και στοιχεία της
εταιρίας «ΓΕΝΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Ε.» δεν έχουν ελεγχθεί από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. και δεν έχει γίνει οριστική βεβαίωση του φό-
ρου εισοδήµατος και των λοιπών φόρων για τις χρήσεις που κλείνουν µετά την 31.12.2001. Η θυγατρική «ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε» δεν έχει ε-
λεγχθεί από την αρµόδια ∆.Ο.Υ και δεν έχει γίνει οριστική βεβαίωση του φόρου εισοδήµατος και των λοιπών φόρων για τις χρήσεις
που κλείνουν µετά την 31.12.1999. Η θυγατρική «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.» δεν έχει ελεγχθεί από την αρµόδια ∆.Ο.Υ και δεν έχει γίνει οριστική
βεβαίωση του φόρου εισοδήµατος και των λοιπών φόρων για τις χρήσεις που κλείνουν µετά την 31.12.2000. 

5. Άρθρο 104, παρ. 7. – Σηµαντικά γεγονότα στην περίοδο µεταξύ της ηµεροµηνίας κλεισίµατος των ισολογισµών των ενοποιούµε-
νων εταιριών και της ηµεροµηνίας καταρτίσεως των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. 
- ∆εν έλαβαν χώρα σηµαντικά γεγονότα που να αφορούν είτε την περιουσιακή διάρθρωση, είτε την χρηµατοοικονοµική θέση, είτε
τα αποτελέσµατα χρήσεως από τις ενοποιηµένες επιχειρήσεις. 

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ. 
1. Άρθρο 105, παρ. 3 και άρθρο 107, παρ. 1α. – Αποτίµηση στοιχείων ενεργητικού των επιχειρήσεων που περιλήφθηκαν στην ενοποί-

ηση. 
- Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµήθηκαν στην τιµή κτήσεως πλέον αξίας βελτιώσεων – προσθηκών, µείον αξίας αποσβέσε-
ων. Οι αποσβέσεις στην κλειόµενη χρήση υπολογίσθηκαν µε βάση τους νέους συντελεστές αποσβέσεων του Π.∆. 299/2003. Μέ-
χρι και τη χρήση 2002 οι αποσβέσεις υπολογίζονταν µε βάση τους συντελεστές του Π.∆. 100 /98, µέχρι και τη χρήση 1997 οι απο-
σβέσεις υπολογίζονταν µε βάση του συντελεστές του Π.∆. 88/1973. 
- Με βάσει τις διατάξεις του Ν. 2065/92 και την απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας & Οικονοµικών 1091653/11305/Β0012/ΠΟΛ
1121/17.11.2004 έγινε στην χρήση 2004 αναπροσαρµογή της αξίας κτήσεως των γηπέδων και κτιρίων και των συσσωρευµένων α-
ποσβέσεων των κτιρίων των εταιρειών που ενοποιούνται, εξαιτίας της οποίας αυξήθηκε η αξία κτήσης των γηπέδων κατά
€2.788.008,98 των κτιρίων κατά €164.905,82, των συσσωρευµένων αποσβέσεων κατά €63.926,78 και προέκυψε υπεραξία
€2.838.351,55 η οποία καταχωρήθηκε στον Λ/µό Ιδίων Κεφαλαίων Α. ΙΙΙ. 2 «∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών περιου-
σιακών στοιχείων» και ΑVI «∆ικαιώµατα µειοψηφίας» ποσό €904.502,86
- Τα αποθέµατα αποτιµήθηκαν στην κατά είδος χαµηλότερη τιµή µεταξύ κτήσεως & τρέχουσας τιµής. Η τιµή κτήσεως προσδιορί-
στηκε µε τη µέθοδο FIFO, η οποία ακολουθείται πάγια. 
- Οι απαιτήσεις, υποχρεώσεις, καθώς και λογαριασµοί καταθέσεων όψεως όλων των επιχειρήσεων που περιλήφθηκαν στην ενο-
ποίηση έχουν αποτιµηθεί σύµφωνα µε τους κανόνες αποτίµησης του άρθρου 42, παρ. 14 και του άρθρου 43 χωρίς καµία παρέκ-
κλιση.
- Οι συµµετοχές αποτιµήθηκαν σε τιµές κτήσεως. 
- Τα χρεόγραφα στις 31/2/2004 που ήταν εισηγµένα στο Χ.Α.Α. αποτιµήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν.2992/2002 στην τρέ-
χουσα τιµή τους. 
Τα λοιπά χρεόγραφα αποτιµήθηκαν σε τιµές κτήσεως 

∆. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. 
1. Άρθρο 107, παρ. 1 η. 

- Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανέρχεται σε Ευρώ 313.243.344,05 και αναλύεται κατά κατηγορία δραστηριότητας και γεω-
γραφικές περιοχές ως εξής:

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΣΑ σε ΕΥΡΩ

Πωλήσεις εσωτερικού Εµπορική 61.357.272,25

Πωλήσεις εξωτερικού Εµπορική 67.969.457,14 

Πωλήσεις εσωτερικού Τεχνικών 2.079.899,93

Πωλήσεις εσωτερικού Υπηρεσιών 7.474.207,71

Πωλήσεις εξωτερικού Υπηρεσιών 2.479.576,94

Πωλήσεις εσωτερικού Βιοµηχανικού 168.021.223,91

Πωλήσεις εξωτερικού Βιοµηχανικού 3.861.706,17

ΣΥΝΟΛΟ 313.243.344,05
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2. Άρθρο 107, παρ. 1θ. 
- Ο µέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε στη διάρκεια της χρήσεως 2004 από τις ενοποιηµένες επιχειρήσεις ήταν
1.900 άτοµα. Οι αποδοχές και τα λοιπά έξοδα προσωπικού ανήλθαν σε ευρώ 32.350.317,67.

3. Άρθρο 105, παρ. 5. 
- Από τις ενοποιηµένες εταιρίες δεν υπολογίσθηκαν πρόσθετες αποσβέσεις ή έκτακτες προβλέψεις για φορολογικούς λόγους. 

4. Άρθρο 107, παρ. 1ιβ.
- Τα ποσά που κατεβλήθησαν µέσα στη χρήση ως αµοιβές στα µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων για την ά-
σκηση των καθηκόντων τους, τόσο στη µητρική όσο και στις θυγατρικές επιχειρήσεις, έχουν ως εξής:

ΕΥΡΩ
- Αµοιβές µελών ∆.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 180.182,68
- Μισθοί ∆/ντων Συµβούλων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 466.652,06
- Μισθοί ∆/ντων Συµβούλων ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. 179.393,40
- Αµοιβές µελών ∆.Σ. ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 343.598,22
- Μισθοί ∆/ντων Συµβούλων ΜΕΤΚΑ Α.Ε. 853.732,71
ΣΥΝΟΛΟ 2.023.559,07

Άλλα ποσά, πλην των ανωτέρω, µε οποιαδήποτε µορφή, δεν εδόθησαν στα µέλη του ∆.Σ. των ενοποιούµενων επιχειρήσεων. 

Ε. ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. 
1. Άρθρο 100, παρ. 5. – Παρεκκλίσεις από τα όσα προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 101 έως και 107, παρ. 1 και 2. 

- ∆εν υπάρχουν τέτοια στοιχεία. 

2. Άρθρο 104, παρ. 4 – Απάλειψη των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από συναλλαγές µεταξύ των εταιριών που ενοποιήθηκαν. 
- Έγιναν οι κάτωθι απαλείψεις και συµψηφισµοί: 

α. Απαλοιφές αποτελεσµάτων της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ποσού Ευρώ 48.201.526,13
ΕΛΕΜΚΑ .Α.Ε. 4.263,51 Υπηρεσίες
« 28.721,64 Λοιπά έσοδα «ενοίκια»
ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Ε. 565,07 Υπηρεσίες
« 720,00 Λοιπά έσοδα «ενοίκια»
Stanmed Trading Ltd 234.385,49 Πιστωτικοί Τόκοι
SOMETRA S.A. 47.538.650,38 Πωλήσεις εµπορευµάτων
« 133.011,88 Υπηρεσίες
Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3.169,56 Λοιπά έσοδα «ενοίκια»
« 1.130,14 Υπηρεσίες
Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ . 15.495,48 Λοιπά έσοδα «ενοίκια»
« 6.215,77 Υπηρεσίες
Κοινοπραξία Αµυντικών Βιοµηχανικών – Μυτιληναίος & ΣΙΑ 1.408,68 Λοιπά έσοδα «ενοίκια»
« 565,07 Υπηρεσίες
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. «ΜΕΤΚΑ» 227.541,03 Πωλήσεις εµπορευµάτων
« 3.708,68 Λοιπά έσοδα «ενοίκια»
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 1.408,68 Λοιπά έσοδα «ενοίκια»
« 565,07 Υπηρεσίες

β. Απαλοιφές αποτελεσµάτων της MYTILINEOS FINANCE S.A.-Consolidated 
SOMETRA S.A. 36.604,81 Πωλήσεις εµπορευµάτων

γ. Απαλοιφές αποτελεσµάτων της SOMETRA S.A.
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 17.154.107,68 Πωλήσεις εµπορευµάτων

δ. Απαλοιφές αποτελεσµάτων της ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. «ΜΕΤΚΑ» 260.137,56 Πωλήσεις εµπορευµάτων

ε. Απαλοιφές αποτελεσµάτων του Οµίλου ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. «ΜΕΤΚΑ» ποσού  Ευρώ 1.404.810,41



ΕΤ
Η

ΣΙ
Ο

 ∆
ΕΛ

ΤΙ
Ο

94

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 1.006.271,46 Πωλήσεις εµπορευµάτων
ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε. 25.527,84 Λοιπά έσοδα «ενοίκια»
Όµιλος MYTILINEOS FINANCE S.A. 349.385,74 Πιστωτικοί Τόκοι
Όµιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 23.625,37 Λοιπά έσοδα «ενοίκια»

- Το κονδύλι διεταιρικών µερισµάτων ποσού Ευρώ 5.656.341,40 αφαιρέθηκε από τα έσοδα από συµµετοχές. 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. 5.479.673,60
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. «ΜΕΤΚΑ» 93.463,00
Όµιλος MYTILINEOS FINANCE S.A. 83.204,80

- Το κονδύλι διεταιρικών πωλήσεων – υπηρεσιών αφαιρέθηκε από τον ενοποιηµένο κύκλο εργασιών, τα άλλα έσοδα εκµεταλλεύ-
σεως , το κόστος πωληθέντων και τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως και διοικήσεως αντίστοιχα. 

3. Άρθρο 107, παρ. ιδ. – Άλλες πληροφορίες ειδικών διατάξεων της ισχύουσας νοµοθεσίας, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την
αρτιότερη πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων ως προς τις εταιρίες που ενοποιήθηκαν µε τη µέθοδο της ολικής ενσωµατώσεως. 
- Ο Όµιλος ακολουθώντας τα οριζόµενα στο άρθρο 103 παρ. 3α του Κ.Ν.2190/1920 προχώρησε σε αλλαγή της λογιστικής αρχής α-
πεικόνισης του κονδυλίου των χρεωστικών διαφορών ενοποίησης (goodwill) των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, απει-
κονίζοντας τις χρεωστικές διαφορές ενοποίησης στο ενεργητικό του ενοποιηµένου Ισολογισµού στην κατηγορία "λοιπές ασώµα-
τες ακινητοποιήσεις", επιτυγχάνοντας παράλληλα και την σύγκλιση προς τις απαιτήσεις των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων. Οι δια-
φορές ενοποιήσεως υπολογίσθηκαν µε βάση τις λογιστικές αξίες των ισολογισµών της «ΓΕΝΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Ε.» κατά την
ηµεροµηνία κατά την οποία αυτή περιλαµβάνεται για πρώτη φορά στην ενοποίηση, δηλαδή την 01.03.1993, της «ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.»
και «MYTILINEOS FINANCE S.A.» κατά την ηµεροµηνία που περιλαµβάνονται αυτές για πρώτη φορά στην ενοποίηση, δηλαδή
31.12.1996, της «SOMETRA» και «METKA» κατά την ηµεροµηνία που περιλαµβάνονται αυτές για πρώτη φορά στον Ισολογισµό,
δηλαδή 30.06.1999, της «ΕΛΒΟ ΑΒΕ» κατά την ηµεροµηνία κατά την οποία αυτή περιλαµβάνεται για πρώτη φορά στην ενοποίη-
ση, δηλαδή την 30.06.2003, «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.», «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε.», «HELLENIC COPPER MINES S.A.»
& «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ “ΒΕΑΤ” A.E.» κατά την ηµεροµηνία κατά την οποία αυτές περιλαµβάνονται για πρώτη φο-
ρά στην ενοποίηση, δηλαδή την 30.06.2004 καθώς και µε τις µεταγενέστερες µεταβολές του ποσοστού συµµετοχής που κατέχει
ο Όµιλος σε αυτές. 

Οι διαφορές ενοποιήσεως αναλύονται ως εξής, κατά θυγατρική εταιρία:
Ευρώ

α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Α.Ε. (11.920,66)
β. ΕΛΕΜΚΑ (382.205,95)
γ. ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (148.675.207,10)
δ. SOMETRA S.A. (3.962.332,27)
ε. ΕΛΒΟ ΑΒΕ (11.289.473,82)
στ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. (320.731,73)
η. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε (506.797,19)
θ. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε (4.734,45)
ι. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ "ΒΕΑΤ" A.E (2.157,07)
ια. HELLENIC COPPER MINES S.A (8.247.811,53)

ΣΥΝΟΛΟ (173.403.371,77)
- Συσσωρευµένες αποσβέσεις ( 31.291.060,72)
Αναπόσβεστη αξία 31.12.2004 (142.112.311,05)
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ΜΑΡΟΥΣΙ, 16.02.05

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ ∆.Σ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΜΗΤΣΟΒΟΛΕΑΣ ΤΖΑΝΟΓΛΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Βεβαιούται ότι το ανωτέρω προσάρτηµα αποτελείται από 10 σελίδες και είναι αυτό που αναφέρεται στο Πιστοποιητικό Ελέγχου που χο-
ρηγήσαµε µε ηµεροµηνία 21 Φεβρουαρίου 2005. 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΚΑΖΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Α.Μ.ΣΟΕΛ 13281
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