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Με σηµαντικούς ρυθµούς ανάπτυξης κινήθηκαν τα οικονοµικά στοιχεία της 
MEVACO ΑΒΕΕ για την περίοδο 1/1-30/09/2002 ειδικότερα, ο κύκλος 
εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 22,54% και ανήλθαν σε 6,01 εκατ. 
Ευρώ έναντι 4,91 εκ. Ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 15,94% 
και ανήλθαν στα 1,168 εκ. Ευρώ, από 1,007 εκ. Ευρώ την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο. !
Όσο αφορά τα οικονοµικά στοιχεία σε ενοποιηµένη βάση, οι πωλήσεις του 
Οµίλου αυξήθηκαν κατά 50,71% και ανήλθαν στα 9,66 εκ.. Ευρώ, έναντι 6,41 
εκ. Ευρώ. Τέλος τα κέρδη προ φόρων και µετά την αφαίρεση δικαιωµάτων 
µειοψηφίας παρουσίασαν αύξηση 2,51% και διαµορφώθηκαν στα 1,14 εκ. 
Ευρώ έναντι 1,11 εκ. Ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. !
Τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά οικονοµικά στοιχεία του εννεαµήνου του 2002 
συµβαδίζουν µε τις εκτιµήσεις του προϋπολογισµού της Εταιρίας και 
αποτυπώνουν την ανοδική πορεία της MEVACO. Επιβεβαιώνουν επίσης τις 
προβλέψεις και τους στόχους που είχαν τεθεί από την Διοίκηση στις αρχές 
της Οικονοµικής Χρήσης. Αναφορικά µε την εταιρία, οι συνολικές πωλήσεις 
αναµένεται να αυξηθούν κατά 20% και να ανέλθουν στα 7,9 εκ. Ευρώ ενώ τα 
κέρδη προ φόρων προβλέπεται να αυξηθούν κατά 15%, ξεπερνώντας τα 1,4 
εκ. Ευρώ. Η ολοκλήρωση του υπό εξέλιξη επενδυτικού προγράµµατος της 
Εταιρίας θα συµβάλλει στην περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών και της 
κερδοφορίας της. !
Σε εξέλιξη βρίσκονται η µετεγκατάσταση και το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης 
των θυγατρικών εταιριών MEVAPOWER και MEVACO Βορείου Ελλάδος, τα 
οποία και θα επιτρέψουν την βελτίωση των δραστηριοτήτων και των 
αποτελεσµάτων τους. Τέλος µε την προσθήκη της MEVATANCO, η οποία 
ιδρύθηκε τον Σεπτέµβριο 2002 και αναµένεται να δραστηριοποιηθεί στις 
αρχές του 2003, αναµένεται να ενισχυθεί περαιτέρω ο κύκλος εργασιών και τα 
λειτουργικά κέρδη του Οµίλου. Αναφορικά µε τα οικονοµικά αποτελέσµατα για 
το 2002, οι συνολικές πωλήσεις σε ενοποιηµένη βάση αναµένεται να 
αυξηθούν κατά 30% και να ανέλθουν στα 11,8 εκ. Ευρώ και τα κέρδη προ 
φόρων και µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων µειοψηφίας προβλέπεται να 
αυξηθούν κατά 3% ξεπερνώντας τα 1,7 εκ. Ευρώ. 

http://www.mevapower.gr/

