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Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων 2006 

 
Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα ετήσια οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας Mevaco 
Μεταλλουργική κατά την χρήση του 2006, τα οποία καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και ανακοινώθηκαν την Τρίτη 20 
Mαρτίου 2007.  

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας ανήλθε σε 21,41 εκατ. ευρώ έναντι 15,08 εκατ. ευρώ 
την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σημειώνοντας αύξηση 41,98%.  

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 
(EBITDA) της Εταιρίας ανήλθαν σε 5,36 εκατ. ευρώ έναντι 3,23 εκατ. ευρώ το 2005 
σημειώνοντας αύξηση 65,85%. 

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 3,18 εκ. ευρώ έναντι 1,63 την 
αντίστοιχη χρήση 2005, παρουσιάζοντας αύξηση 94,70%. 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε το 2006, σε 24,8 εκ., έναντι 17,49 εκ. ευρώ 
της αντίστοιχης περιόδου του 2005 σημειώνοντας αύξηση 41,78%, Τα κέρδη προ 
φόρων χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)  ανήλθαν στα 5,78 
εκ. ευρώ έναντι 3,29 την χρήση 2005, παρουσιάζοντας αυξηση 75,97%. Τα δε κέρδη 
μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 3,13 εκ. ευρώ έναντι 1,46 εκ. 
ευρώ της αντίστοιχη χρήση 2005, σημειώνοντας αύξηση 114,67%.  

Τα παραπάνω αποτελέσματα αποτελούν νέα υψηλά επίπεδα τόσο για την μητρική 
Εταιρία όσο και για τον Όμιλο όσον αφορά τόσο τον κύκλο εργασιών, όσο και τα μετά 
φόρων κέρδη. Το 2006, απετέλεσε αναμενόμενη συνέχεια των προηγουμένων ετών 
καθώς και μία επιβεβαίωση των στρατηγικών επιλογών της διοίκησης που 
επικεντρώνονται κυρίως στον τομέα των επενδύσεων και στην διεύρυνση του 
πελατολογίου της Εταιρίας τόσο στην εγχώρια όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά. 

Στη διάρκεια του 2006, στα πλαίσια του γενικότερου επενδυτικού προγράμματος ύψους 
10 εκ. ευρώ υλοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 4 εκ. ευρώ οι οποίες εντός της ιδίας 
χρήσης απέδωσαν περισσότερα από τα αναμενόμενα και συνέβαλαν σε μέγιστο βαθμό 
στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της χρήσης. 

Αναλυτικότερα παρατηρήθηκε μία σημαντική αύξηση πωλήσεων κυρίως στον κλάδο της 
επαγγελματικής ψύξης (147%) αλλά και στους κλάδους των οικιακών συσκευών  
(12%) και της διαφήμισης δρόμου (outdoor advertising) ( 42%). 

Επίσης παρατηρήθηκε αύξηση πωλήσεων στον τομέα των εξαγωγών σε επίπεδο Ομίλου 
κατά 10,46% και στην Εταιρία κατά 12,19%. Η αύξηση αυτή οποία αποτελεί ένα 
ενθαρρυντικό επίτευγμα, δεδομένου ότι οι εξαγωγές αποτελούν τον στρατηγικό στόχο 
της διοίκησης για  την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρίας και του Ομίλου. 

Σχετικά με την MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ κατά την χρήση του 2006 επαληθεύτηκαν 
οι προσδοκίες της διοίκησης για βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών, αφενός σαν 



αποτέλεσμα της μετεγκατάστασης της σε νέους υπερδιπλάσιας έκτασης χώρους (5.500 
τμ.) και αφετέρου της επενδυτικής της προσπάθειας στον τομέα της αυτοματοποίησης 
και της ρομποτικής, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και κατά συνέπεια της 
ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύκλος εργασιών της MEVACO ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ανήλθε σε 
3,40 εκ. ευρώ (αύξηση 39,63% σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση 2005) ενώ τα προ 
φόρων κέρδη ανήλθαν σε 229,7 χιλ. ευρώ σε σχέση με ζημιές 72,5 χιλ. ευρώ της 
χρήσης 2005. 

Τέλος η αδρανοποιημένη MEVATANCO ELECTRONICS ATEBE, αφού εκπλήρωσε τον 
σκοπό ίδρυσής της και απέδωσε τα αναμενόμενα (κατασκευή ηλεκτρονικών πινάκων 
σταδίων), βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί 
εντός του τρέχοντος έτους.   

 

 


