
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

28/02/2005 

 

ΑΝΟ∆ΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ - ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΤΟ 2004  ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ 

 

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.  

 

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα € 313,243 εκατ. έναντι των € 

277,983 εκατ. της περασµένης χρήσης, σηµειώνοντας αύξηση 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 

µετάλλων, αλλά και την αύξηση του όγκου πωλήσεων. 

 

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

ελαφρά κατά 2,4% σε € 33,441 εκατ. έναντι € 32,643 εκατ. 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%).  Περαιτέρω, η 

συγκράτηση των δαπανών συνέβαλε στην  αύξηση του περιθωρίου κέρδους προ 

φόρων στο 8,4% από 7%, ενώ ιδιαίτερα σηµαντική ήταν η αύξηση κατά 39,14% 

των κερδών προ φόρων µετά δικαιωµάτων µειοψηφίας τα οποία έφθασαν τα € 

21,043 εκατ. έναντι € 15,123 εκατ. 

 

Να τονιστεί δε ότι για µία χρήση ακόµη, ο Όµιλος Μυτιληναίου µείωσε περαιτέρω 

τον συνολικό δανεισµό του κατά € 10 εκατ., διατηρώντας έτσι τον δείκτη 

δανειακής επιβάρυνσης σε χαµηλά επίπεδα, καθώς επίσης ότι το 70% περίπου του 

δανεισµού είναι σε ∆ΟΛ. ΗΠΑ. 

 

Αξιοσηµείωτο είναι επίσης ότι ενόψει της εφαρµογής των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆ΠΧΠ), αλλά και για λόγους ορθής 

απεικόνισης των στοιχείων και της διάρθρωσης του ισολογισµού, ο Όµιλος 

Μυτιληναίου εµφανίζει τις χρεωστικές διαφορές ενοποίησης (goodwill), ύψους € 

173,403 εκατ., στο ενεργητικό του ενοποιηµένου ισολογισµού, καταγράφοντας 

ταυτόχρονα τις αναλογούσες αποσβέσεις ποσού περίπου € 8,670 εκατ. που 

βάρυναν τα αποτελέσµατα της περιόδου. Για λόγους συγκρισιµότητας έγινε 

αναµόρφωση των αντίστοιχων κονδυλίων της προηγούµενης περιόδου, 



περιλαµβάνοντας τις αντίστοιχες αποσβέσεις για την χρήση 2003 ύψους € 8,155 

εκατ.  

 

Ιδιαίτερα αυξηµένη ήταν η κερδοφορία της µητρικής εταιρίας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ 

κατά την χρήση 2004, η οποία όµως µετριάστηκε αρκετά αφού η Εταιρία έκανε 

χρήση ευνοϊκής φορολογικής διάταξης βάσει της οποίας προχώρησε σε αποσβέσεις 

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 χρήσης. 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 χρηµατοοικονοµική διαχείριση και 

σηµαντικότερα η µείωση  του τραπεζικού δανεισµού κατά € 17 εκατ. περίπου.  

Σηµειώνεται ότι κατά την χρήση 2004 η εταιρεία 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 ταµιακών ροών της Εταιρίας. 

 

Ικανοποιητικά είναι και τα αποτελέσµατα της ΕΛΒΟ Α.Β.Ε., θυγατρικής του 

Οµίλου, η οποία ενοποιείται στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου µε την 

µέθοδο της καθαρής θέσης, παρά το γεγονός ότι το ∆ηµόσιο και άλλοι φορείς του 

δεν προχώρησαν τις παραγγελίες που είχαν εξαγγελθεί.   

 

Οι πωλήσεις της ΕΛΒΟ παρέµειναν σταθερές στα € 178,728 εκατ. (€ 175,428 εκατ. 

το 2003), ενώ τα κέρδη προ φόρων έφθασαν στα € 17,442 εκατ., σηµειώνοντας 

µείωση 25,5% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση (€ 21,903 εκατ.). 

 

Η µείωση της κερδοφορίας προήλθε κυρίως από την διαφοροποίηση των υπό 

εκτέλεση παραγγελιών (product mix) από τη προηγούµενη χρήση, που είχε ως 

αποτέλεσµα τη µείωση του µικτού περιθωρίου κέρδους κατά 2 µονάδες (από 

23,9% το 2003 σε 21,9% το 2004). 

 

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

Όµιλος ΜΕΤΚΑ. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 21,27% και έφτασε τα € 

173,121 εκατ. έναντι των € 142,755 εκατ. της χρήσης 2003, ενώ τα κέρδη προ 

φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας αυξήθηκαν αντίστοιχα κατά 35,76% 

φθάνοντας τα € 26,399 εκατ. (από € 19,444 εκατ. το 2003). 

 

Επισηµαίνεται ότι η ΜΕΤΚΑ έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραµµένων 

συµβάσεων ύψους € 450 εκατ. ενώ η αξία των υπό διαπραγµάτευση έργων που 



αναµένονται να συµβασιοποιηθούν στο εγγύς µέλλον για τη ΜΕΤΚΑ, ξεπερνά τα € 

400 εκατ.      

 

Σε ότι αφορά τέλος στο µέρισµα χρήσης, θα ανέλθει για την Μυτιληναίος Α.Ε. στο 

ποσό των € 0,20 ανά µετοχή (δηλαδή αύξηση 100% σε σχέση µε πέρυσι) και για 

την ΜΕΤΚΑ Α.Ε. στο ποσό των € 0,20 ανά µετοχή (αύξηση 25% σε σχέση µε 

πέρσι). 

 

Οι προοπτικές του Οµίλου Μυτιληναίου για το 2005 είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες.  

 

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

µεταλλουργικό κλάδο του Οµίλου έχει ως αποτέλεσµα την εδραίωσή του ως ο 

ισχυρότερος καθετοποιηµένος παραγωγός βασικών µετάλλων στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη µε στόχο την επέκταση 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 την 

διατήρηση της αυξηµένης ζήτησης, συνηγορούν για την σηµαντική άνοδο των 

εργασιών του Οµίλου στον τοµέα της µεταλλουργίας. H Αλουµίνιο της Ελλάδος 

Α.Ε. όπως και η ΕΛΒΟ Α.Β.Ε. αναµένεται να ενοποιηθούν πλήρως για πρώτη φορά 

από το 1ο τρίµηνο του 2005. 

 

Στο τοµέα της ενέργειας ο Όµιλος Μυτιληναίου αποφάσισε ήδη να προχωρήσει τις 

διαδικασίες για τη µεταφορά της άδειας εγκατάστασης του σταθµού παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας 400 ΜW από τον Βόλο στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας, µε στόχο 

την εξασφάλιση συγκριτικών πλεονεκτηµάτων τόσο για την παραγωγή του 

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

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

ανέγερσης του πρώτου Αιολικού Πάρκου της Εταιρίας στη θέση Κορυφή 

Σιδηροκάστρου ισχύος 17 MW και προϋπολογισµού € 17 εκατ.  

 

Τέλος στον τοµέα της άµυνας ο Όµιλος Μυτιληναίου έχει επεξεργαστεί και προωθεί 

τις διαδικασίες έγκρισης ενός νέου επιχειρησιακού σχεδίου το οποίο έχει ως βασικό 

στόχο την διασφάλιση µιας µακρόχρονης  κερδοφόρου λειτουργίας της θυγατρικής 

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

Οµίλου Μυτιληναίος. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες  

κ. Νικόλαος Κόντος 

Τµήµα Σχέσεων µε Επενδυτές  

Τηλ. 210 6877395 

 


