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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ	


ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ MEVACO	
!
Κύκλος εργασιών: € 8.59 εκατ. (+51,6%) !
Κέρδη προ φόρων : € 1.18 εκατ. (+47,4%) !
Ενοποιηµένος Κύκλος εργασιών: € 12.08 εκατ. (+20,4%) !
Ενοποιηµένα Καθαρά Κέρδη: € 1,39 εκατ. (+89,9%) !
ΠΟΛΥ θετικά κινήθηκε το εννεάµηνο 2004 συγκριτικά µε την αντίστοιχη 
περίοδο του 2003 για την Mevaco Mεταλλουργικη.	

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας ανήλθε σε 8,59 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας 
αύξηση 51,6% σε σχέση µε το εννεάµηνο του 2003, ενώ τα κέρδη προ φόρων 
ανήλθαν στα 1,18 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 47,4%.	

Το ίδιο διάστηµα ιδιαίτερα αυξηµένα εµφανίζονται και τα ενοποιηµένα µεγέθη 
του Οµίλου Μevaco. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 12,08 εκ. 
ευρώ, έναντι 10,03 της αντίστοιχης περιόδου του 2003 (αύξηση 20,39%), τα 
κέρδη προ φόρων και µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων µειοψηφίας 
ανήλθαν σε 1,39 εκατοµµυρίων ευρώ σε σχέση µε κέρδη 0,73 εκ. ευρώ την 
αντίστοιχη περίοδο του 2003,παρουσιαζοντας αύξηση 89,9%. 	

Στην ενοποίηση, εκτός της µητρικής εταιρείας περιλαµβάνονται µε την 
µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης οι θυγατρικές Mevaco Βορείου Ελλάδος 
Α.Ε. και Μεvatanco Electronics A.E., και η εταιρία Mevapower A.E. µε την 
µέθοδο της καθαρής θέσης, λόγω µείωσης του ποσοστού συµµετοχής της 
µητρικής εταιρίας σ΄ αυτήν και η οποία στην αντίστοιχη περσινή περίοδο είχε 
συµπεριληφθεί µε την µέθοδο της ολικής ενσωµάτωσης.	

Η βελτίωση των πωλήσεων αλλά και του κέρδους της εταιρίας οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στην επιθετική πολιτική της Mevaco στον τοµέα των επενδύσεων, 
συµπεριλαµβανοµένης της αγοράς υπερσύγχρονων µηχανηµάτων που 
επιτρέπουν στην εταιρία να διατηρεί την εµπιστοσύνη των πελατών της αλλά 
και να αναλαµβάνει σηµαντικές υπεργολαβίες διευρύνοντας σταθερά το 
πελατολόγιο της.	

Σε επίπεδο Οµίλου, συµβολή στην βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών έχουν 
τα θετικά αποτελέσµατα της αναδιάρθρωσης της Μevaco Βορείου Ελλάδος 
Α.Ε,, η αυξηµένη δραστηριοποίηση της Μεvatanco Electronics A.E, αλλά και 
τον εξορθολογισµό των συµµετοχών και συγκεκριµένα η µείωση της 
συµµετοχής της Μevaco στην εταιρία Mevapower A.E.	

Μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράµµατος ύψους 1,5 εκ ευρώ η 
Εταιρεία επενδύει την τρέχουσα περίοδο ποσό ύψους 1,2 εκ. €, κυρίως σε 
µηχανολογικό εξοπλισµό υψηλής τεχνολογίας τελευταίας γενιάς, γεγονός 
που θα επιτρέψει τον περαιτέρω εκσυγχρονισµό και την βελτίωση της 
παραγωγικής δραστηριότητας της Εταιρίας ενισχύοντας περαιτέρω τα 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικά οικονοµικά στοιχεία της MEVACO.	




Παράλληλα, συνεχίζεται η συστηµατική προσπάθεια της διοίκησης για τον 
εκσυγχρονισµό και την διεύρυνση των παραγωγικών και εµπορικών 
δραστηριοτήτων των θυγατρικών εταιριών της.  	



