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Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2014

ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
Κύρια σημεία Α’ Εξαμήνου 2014:
•

Αύξηση Καθαρών Κερδών κατά 71%.

•

Αυξημένη λειτουργική Κερδοφορία (EBITDA) 12%.

•

Δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών που αποτυπώνεται στην περαιτέρω μείωση του
καθαρού δανεισμού στα €345,9 εκατ. από €509,7 εκατ. το 2013 και €724,8 εκατ. το 2012.

Ο Όμιλος, στο Ά Εξάμηνο του 2014, παρουσιάζει αυξημένη κερδοφορία, ισχυρές ταμειακές
ροές και ραγδαία αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού που διαμορφώθηκε στα €345,9
εκατ. από €509,7 εκατ. στο τέλος του 2013.
Συγκεκριμένα, στο Α’ Εξάμηνο του 2014 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ,
διαμορφώθηκε στα €653,0 εκατ., έναντι € 730,8 εκατ. στο Α’ Εξάμηνο του 2013. Η βελτιωμένη
επίδοση στους τομείς μεταλλουργίας και EPC οδήγησαν σε αύξηση της τάξης του 12% των
λειτουργικών κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε
€120,3 εκατ. από €107,7 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2013. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη, μετά από
φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €24,1 εκατ., έναντι €14,1 εκατ. το
προηγούμενο έτος παρουσιάζοντας αύξηση 71%.
Ο Τομέας Έργων EPC διατήρησε τη θετική πορεία του Ά Τριμήνου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη
συνεισφορά στην οικονομική επίδοση του Ομίλου. Η ΜΕΤΚΑ κατέγραψε κύκλο εργασιών €361,9
εκατ. στο Α’ Εξάμηνο του 2014, έναντι €289,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013,
σημειώνοντας αύξηση 25%. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
(EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €57,7 εκατ. από €45,3 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2013.
Η ΜΕΤΚΑ, στο Α’ Εξάμηνο του 2014, συνέχισε με επιτυχία την υλοποίηση των συμβάσεων στο
εξωτερικό, που είχε αναλάβει το προηγούμενο διάστημα, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά το
ασταθές περιβάλλον που διαμορφώθηκε στις αγορές της Μ. Ανατολής. Το επόμενο διάστημα η
στρατηγική της ΜΕΤΚΑ προσανατολίζεται αφενός στο άνοιγμα νέων αγορών με αυξημένες
ενεργειακές ανάγκες και αφετέρου στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου έργων της στην
Ελλάδα.
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Ο Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων του Ομίλου κατέγραψε κύκλο εργασιών €204,8 εκατ.,
έναντι €224,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013, μείωση που προκλήθηκε από τις αδύναμες
τιμές του Αλουμινίου στο LME κυρίως κατά το Α’ Τρίμηνο του 2014. Αντίθετα τα κέρδη προ
φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση στα €23,7 εκατ., έναντι €15,3
εκατ. στο Α’ Εξάμηνο του 2013, επίδοση που αποτυπώνει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του
προγράμματος «ΜΕΛΛΟΝ» και τη δραστική μείωση κόστους που επέφερε διασφαλίζοντας τη διεθνή
ανταγωνιστικότητα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ. Η ανάκαμψη των τιμών του αλουμινίου, η διατήρηση των
Premiums σε ιστορικά υψηλά επίπεδα και η ενίσχυση της ισοτιμίας του δολαρίου δημιουργεί θετικές
προοπτικές για την επίδοση του Τομέα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους με την προϋπόθεση ότι θα
υλοποιηθούν τα εξαγγελθέντα από την Πολιτεία μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους για τη
βιομηχανία.
Ο Τομέας Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών €90,0 εκατ. στο Α’ Εξάμηνο του 2014, έναντι
€219,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013, ως συνέπεια της μειωμένης ζήτησης και των
ρυθμιστικών αλλαγών στη λειτουργία της αγοράς. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €42,4 εκατ. έναντι €48,6 εκατ., σε σύγκριση με το Α’
Εξάμηνο του 2013. Το επόμενο διάστημα ο Όμιλος θέτει ως προτεραιότητα τη δυναμική παρουσία
της PROTERGIA στη λιανική αγορά και τη συνέχιση των επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ,
προσβλέποντας στη σταδιακή ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της αγοράς.
Με βάση τις θετικές επιδόσεις του Α’ εξαμήνου 2014 και τη βελτίωση βασικών δεικτών του
ισολογισμού, όπως καθαρός δανεισμός, δείκτης δανείων προς EBITDA, ενισχυμένα ποσοστιαία
περιθώρια EBITDA και καθαρών κερδών, ο Όμιλος θεωρεί ότι η πορεία για το σύνολο του 2014 θα
ανταποκριθεί στις προσδοκίες των μετόχων του.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:
κα Έλλη Γαρδίκη, Senior Communication Officer – Press Office, τηλ. 210 6877489, φαξ. 210
6877400, e-mail .
O Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας & Μεταλλείων,
Ενέργειας και Έργων EPC. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι Εταιρία εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 1,4 δισ. ευρώ και
απασχολεί περίπου 2.500 άμεσους και πολύ περισσότερους έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα
και το εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ομίλου στη
διεύθυνση www.mytilineos.gr.
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