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Με σηµαντικούς ρυθµούς ανάπτυξης κινήθηκαν τα οικονοµικά στοιχεία της 
MEVACO ΑΒΕΕ για την περίοδο 1/1-31/12/2002. !
Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 23,4% και ανήλθε 
σε 8,08 εκατ. Ευρώ έναντι 6,55 εκ. Ευρώ της προηγούµενης χρήσης, ενώ τα 
κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 10,5% και ανήλθαν στα 1,37 εκ. Ευρώ, από 
1,24 εκ. Ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. !
Τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά οικονοµικά στοιχεία του έτους 2002 συµβαδίζουν 
µε τις εκτιµήσεις του προϋπολογισµού της Εταιρίας και αποτυπώνουν την 
ανοδική πορεία της MEVACO, σε µια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή λόγω των 
αρνητικών συγκυριών. Η εξέλιξη του επενδυτικού προγράµµατος επέκτασης 
βιοµηχανικών και αποθηκευτικών χώρων καθώς και προµήθειας 
µηχανηµάτων σύγχρονης τεχνολογίας έχει αρχίσει να αποδίδει, και 
αναµένεται να συµβάλλει περαιτέρω, στην αύξηση του κύκλου εργασιών και 
της κερδοφορίας της Εταιρίας. !
Στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρίας, το Δ.Σ. αποφάσισε η 
Εταιρία να υποβάλει στο τέλος Μαρτίου 2003 αίτηση ένταξης επενδυτικού 
προγράµµατος της, συνολικού ύψους περίπου 2 εκατοµµυρίων Ευρώ, σε 
Αναπτυξιακό Νόµο. Η αξιοποίηση του σηµαντικού αυτού επενδυτικού 
προγράµµατος, που θα δηµιουργήσει προοπτικές περαιτέρω αύξησης της 
παραγωγικής δυναµικότητας και της ευελιξίας της MEVACO, θα αποτελέσει 
την συνεχεία του επενδυτικού προγράµµατος συνολικού ύψους 6,5 
εκατοµµυρίων Ευρώ που ξεκίνησε το 2000.  !
Όσο αφορά τα οικονοµικά στοιχεία σε ενοποιηµένη βάση, οι πωλήσεις του 
Οµίλου αυξήθηκαν κατά 41,5% και ανήλθαν στα 12,63 εκ.. Ευρώ, έναντι 8,92 
εκ. Ευρώ. Τέλος τα κέρδη προ φόρων και µετά την αφαίρεση δικαιωµάτων 
µειοψηφίας διαµορφώθηκαν στα 1,30 εκ. Ευρώ έναντι 1,31 εκ. Ευρώ την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο, παραµένοντας σταθερά σε σχέση µε την 
προηγούµενη χρήση.  !
Επισηµαίνεται ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης 
των θυγατρικών εταιριών MEVAPOWER και MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, τα 
οποία και θα επιτρέψουν την βελτίωση των δραστηριοτήτων και των 
αποτελεσµάτων τους. Με την αναµενόµενη συµβολή της MEVATANCO, η 
οποία ιδρύθηκε τον Σεπτέµβριο 2002 και άρχισε να δραστηριοποιείται στις 
αρχές του 2003, αναµένεται να ενισχυθεί περαιτέρω ο κύκλος εργασιών και να 
αυξηθούν τα λειτουργικά κέρδη του Οµίλου κατά την τρέχουσα χρήση 2003. 




