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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΥΡΗΗ 2010

ΙΥΤΡΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ
Κύκλορ επγαζιών €1 διρ για ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ
και €614 εκαη. για ΜΕΣΚΑ
Σν ζηόρν ηεο αύμεζεο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ζην €1 δηο πέηπρε ν Όκηινο ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ γηα ηα
απνηειέζκαηα ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 2010. Η έγθαηξε πηνζέηεζε ζηξαηεγηθήο εμσζηξέθεηαο ζε
ζπλδπαζκό κε ηε ζπλεπή πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνύ πιάλνπ ζηήξημαλ θαη δηεύξπλαλ ηελ αλάπηπμε
ηνπ Οκίινπ, θαη νδήγεζαλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ πσιήζεσλ θαη θεξδνθνξίαο γηα ην 2010. Οη
κεγάιεο επελδύζεηο, ηδηαίηεξα ζην λεπξαιγηθό ηνκέα ηεο Δλέξγεηαο, δεκηνπξγνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο
γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ Οκίινπ ζε ζηαζεξή ηξνρηά αλάπηπμεο ηα επόκελα έηε, ζπκβάιινληαο
ηαπηόρξνλα ζηελ πξνζπάζεηα αλάθακςεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
πγθεθξηκέλα, ν ελνπνηεκέλνο κύκλορ επγαζιών ην 2010 γηα ηνλ Όκηιν ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ
δηακνξθώζεθε ζηα € 1.001,4 εθαη. έλαληη ησλ € 661,8 εθαη. ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ηνπ
πξνεγνύκελνπ έηνπο, αύμεζε πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ επηηάρπλζε ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ζην
εμσηεξηθό θαη ζηελ αλνδηθή πνξεία ηεο ηηκήο αινπκηλίνπ.
εκεηώλεηαη όηη ζηνλ θύθιν εξγαζηώλ, θαζώο θαη ζηα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ ηνπ 2010, έρεη
ζπκπεξηιεθζεί κε επαλαιακβαλόκελν έζνδν ύςνπο € 32,4 εθαη., ην νπνίν αθνξά ζηελ πώιεζε ηεο
εηαηξείαο ΔΣΑΓΔ, ζπγαηξηθή ηεο ΜΔΣΚΑ, ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2010.
Σα ιεηηνπξγηθά θέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ ζε € 192,7 εθαη., από
€ 118,9 εθαη. ην 2009 θαηαγξάθνληαο αύμεζε 62%, εληζρπκέλα ηόζν από ηε ζεκαληηθή αύμεζε
ηεο θεξδνθνξίαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ζπγαηξηθή ΜΔΣΚΑ, όζν θαη από ηε ζεηηθή επίδνζε ηνπ
ηνκέα ηεο Μεηαιινπξγίαο. Σα θαζαξά θέξδε κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο αλήιζαλ
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ζε € 60,9 εθαη. έλαληη € 13,7 εθαη. ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2009. Σα θαζαξά θέξδε κεηά από
θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο ηνπ 2010 έρνπλ επηβαξπλζεί κε € 7,5 εθαη. ιόγσ ηεο έθηαθηεο
εηζθνξάο θνηλσληθήο επζύλεο.
Ο Σομέαρ Μεηαλλοςπγίαρ & Μεηαλλείων ηνπ Οκίινπ, επσθειήζεθε από ηελ άλνδν ησλ ηηκώλ
ηνπ αινπκηλίνπ (αύμεζε 30% ζε ζύγθξηζε κε ην 2009), ελώ παξάιιεια ζπλέρηζε λα θεθαιαηνπνηεί
νθέιε πνπ πξνέθπςαλ από ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο αληηζηάζκηζεο θηλδύλσλ. Δπηπιένλ, η
λειηοςπγία ηηρ μονάδαρ ζςμπαπαγωγήρ πος ππομηθεύει με αημό ηη μονάδα αλοςμινίος
ζπληειεί ζηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο.
Ο Σομέαρ Καηαζκεςών EPC, παξνπζίαζε ξεθόξ πσιήζεσλ ην 2010, θαζώο ε ζπγαηξηθή ΜΔΣΚΑ
θαηέγξαςε θύθιν εξγαζηώλ ύςνπο € 613,7 εθαη., έλαληη € 339,4 εθαη. ην 2009. Η αύμεζε
απνδίδεηαη ζηελ απμεκέλε ζπλεηζθνξά από ηελ εκηέλεζη έπγων ζηο εξωηεπικό και ιδιαίηεπα
ζηην Σοςπκία. Σα θέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) αλήιζαλ ζε € 133,7 εθαη.,
από € 60,6 εθαη. πέξπζη, ελώ ηο πεπιθώπιο κέπδοςρ EBITDA διαμοπθώθηκε ζηο ιδιαίηεπα
ςψηλό ποζοζηό ηος 17,4% (εμαηξνπκέλεο ηεο επίδξαζεο ηνπ έθηαθηνπ εζόδνπ). Όζνλ αθνξά
ζηα θαζαξά θέξδε κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο, απηά αλήιζαλ ζε € 87,1 εθαη.
έλαληη € 35,2 εθαη. ην 2009. Σα θαζαξά θέξδε κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο ηεο
ΜΔΣΚΑ ην 2010 έρνπλ επηβαξπλζεί κε € 6,1 εθαη. ιόγσ ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο θνηλσληθήο επζύλεο.
Σν 2010 απνηέιεζε ην έηνο επηζθξάγηζεο ηεο δηεζλνπνίεζεο ηεο ΜΔΣΚΑ, επηηπγράλνληαο ηε
δηείζδπζε ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ, θαη ηελ αλαγλώξηζε ηεο σο κηα από ηηο πιένλ αμηόπηζηεο
εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ EPC. Σν ςψηλό ανεκηέλεζηο ςπόλοιπο έπγων πνπ πξνζεγγίδεη ηα € 2,2
διρ, δεκηνπξγεί ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηα επόκελα έηε. Ήδε, ην 90% ηνπ
αλεθηέιεζηνπ, αθνξά ζε αγνξέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη από πςεινύο ξπζκνύο αλάπηπμεο θαη
απμαλόκελεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο.
Οξόζεκα γηα ηνλ Σομέα Ενέπγειαρ ην 2010, απνηέιεζαλ ε ζπκθσλία γηα ηελ απόθηεζε ηνπ
πιήξνπο ειέγρνπ ηεο Endesa Hellas θαη ε κεηέπεηηα δεκηνπξγία ηεο PROTERGIA, θαζώο θαη ε
ζύζηαζε ηεο Μ&Μ NATURAL GAS, πνπ ζθξάγηζε ηε ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία ηνπ Οκίινπ κε ηε
MOTOR OIL ζηνλ ηνκέα ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ. Η ιεηηνπξγία ηεο M&M ζεκαηνδόηεζε ηελ νπζηαζηηθή

΄Ομιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
Παηρόκλοσ 5-7, 151 25 Μαρούζι
Τηλέθωνο: 210 68 77 300
Fax:
210 68 77 400
Email:
info@mytilineos.gr
Website: www.mytilineos.gr
Σελίδα 2 από 3

απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο θπζηθνύ αεξίνπ, ζπλεηζθέξνληαο ζεκαληηθά ζηε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνύ
θόζηνπο ηνπ Οκίινπ.

Παξάιιεια, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηεο κνλάδαο ζπλδπαζκέλνπ θύθινπ ηνπ Αγ.
Νηθνιάνπ Βνησηίαο θαη ηελ αλακελόκελε έλαξμε δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ εξγνζηαζίνπ
ησλ Αγ. Θενδώξσλ, ν Όκηινο βξίζθεηαη έλα βήκα πξηλ ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ ελεξγεηαθνύ
επελδπηηθνύ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε 1.200MW από θεπμικέρ μονάδερ ενηόρ ηος 2011.
Όια ηα παξαπάλσ θαζηζηνύλ απόιπηα εθηθηό ην ζηόρν ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ κεγαιύηεξνπ
αλεμάξηεηνπ παξαγσγνύ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε ρώξα.
Γηα ηα απνηειέζκαηα Υξήζεο 2010 ζα γίλνπλ ιεπηνκεξέζηεξεο αλαθνξέο ζε ηηλεδιάζκεψη κε ηνπο
αλαιπηέο θαη ζεζκηθνύο επελδπηέο αύξην, Σεηάπηη 23 Μαπηίος 2011, ζηιρ 17.30 ώπα Ελλάδορ.
Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ, παπακαλούμε επικοινωνήζηε:
κα Καηεπίνα Μοςζοςπάκη, Υπεύθςνη Γπαθείος Τύπος και ΜΜΕ Ομίλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ηηλ. 210 6877484, θαξ.
210 6877400, e-mail katerina.mouzouraki@mytilineos.gr.
O Όμιλορ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ καηέσει ηγεηική θέζη ζηοςρ ηομείρ Μεηαλλοςπγίαρ & Μεηαλλείων, Ενέπγειαρ και
Έπγων EPC. Ιδπύθηκε ζηην Ελλάδα ηο 1990, είναι Εηαιπία ειζηγμένη ζηο Φπημαηιζηήπιο Αθηνών, με
ενοποιημένο κύκλο επγαζιών πος ξεπεπνά ηο 1 διρ εςπώ και απαζσολεί πεπιζζόηεποςρ από 2.000
επγαζόμενοςρ ζηην Ελλάδα και ηο εξωηεπικό. Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ, επιζκεθηείηε ηην ιζηοζελίδα ηος
Ομίλος ζηη διεύθςνζη www.mytilineos.gr.
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