
 
 

Δελτίο Τύπου 

Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων Εννιαμήνου 2008 

Σημαντική αύξηση παρουσίασαν τα οικονομικά αποτελέσματα Εννιαμήνου χρήσης 2008 

της Εταιρίας MEVACO, τα οποία καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και ανακοινώθηκαν την Τρίτη 25 Νοεμβρίου: 

 

Τα αποτελέσματα Εννιαμήνου 2008 σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκαν ως εξής: 

• Ενοποιημένος κύκλος εργασιών 22,13 εκ. ευρώ, έναντι 17,45 εκ. ευρώ της αντίστοιχης 

περιόδου του 2007, σημειώνοντας αύξηση 26,83%.  

• Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,17 εκ. 

ευρώ, έναντι 3,42 εκ ευρώ το 2007, σημειώνοντας αύξηση 22,10%.  

• Κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 1,94 εκ. ευρώ, έναντι 1,68 εκ ευρώ 

την αντίστοιχης περίοδο του 2007, παρουσιάζοντας αύξηση 15,54%. 

Τα αποτελέσματα Εννιαμήνου 2008 της Εταιρίας διαμορφώθηκαν ως εξής: 

• Κύκλος Εργασιών 16,14 εκατ. ευρώ έναντι 13,12 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 

του 2007 σημειώνοντας αύξηση 23,08%.  

• Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA) της Εταιρίας 3,06 εκατ. ευρώ έναντι 2,79 εκατ. ευρώ το εννιάμηνο του 2007 

σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 9,65%.  

• Κέρδη μετά από φόρους  1,65  εκ. ευρώ έναντι 1,51 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής 

περιόδου, σημειώνοντας αύξηση 9,03%.  

Η εξέλιξη των μεγεθών αποτελεί αποτέλεσμα του γεγονότος ότι πέραν της εμπιστοσύνης που 

επιδεικνύουν οι παραδοσιακοί πελάτες, η μητρική Εταιρία, με τον εγκαταστημένο υπερσύγχρονο 

μηχανολογικού εξοπλισμό της, παρέχει δυνατότητες πλήρους κάλυψης των αναγκών σε 

μεταλλικές κατασκευές και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις κατασκευής νέων προϊόντων. 

Παράλληλα, αποδίδει θετικά αποτελέσματα η προσπάθεια της διοίκησης για την περαιτέρω 

διεύρυνση των εξαγωγών της και την εξασφάλιση επιχειρηματικών συνεργασιών μακράς και 

ουσιαστικής προοπτικής.  

Τα σημαντικά ενισχυμένα ενοποιημένα αποτελέσματα Εννιαμήνου 2008, αντικατοπτρίζουν τα 

θετικά αποτελέσματα των κινήσεων εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της οικονομικής θέσης  και 

της παραγωγικής δυναμικότητας της Mevaco Βορείου Ελλάδος. Η Μevaco Βορείου Ελλάδος, 

ακολουθώντας την πετυχημένη στρατηγική της μητρικής εταιρίας, υλοποίησε επιχορηγούμενο 

επενδυτικό πρόγραμμα μηχανολογικού εξοπλισμού ύψους περίπου 1 εκ ευρώ, με τις προοπτικές 

της να είναι ιδιαίτερα ευοίωνες. 

 
Ασπρόπυργος 25 Νοεμβρίου 2008 


