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Σχολιασµός Οικονοµικών Καταστάσεων Xρήσης 2007 

 
Τα οικονοµικά µεγέθη για την χρήση 2007, τα οποία καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, ανακοίνωσε η Εταιρία MEVACO Μεταλλουργική 
την ∆ευτέρα 24 Μαρτίου 2008.  

Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου για την χρήση 2007 ανήλθε σε 23,5 εκ. ευρώ, έναντι 24,80 εκ. 
ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2006 σηµειώνοντας κάµψη 5,22%. Τα κέρδη προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA)  ανήλθαν στα 4,36 εκ. 
ευρώ έναντι 5,78 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2006, παρουσιάζοντας µείωση 24,6%. Τα δε 
κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε 2,04 εκ. ευρώ έναντι 3,13 εκ. ευρώ 
της αντίστοιχης περιόδου του 2006, σηµειώνοντας µείωση 34,92%.  

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας διαµορφώθηκε σε 17,81 εκ. ευρώ έναντι 21,41 εκ. ευρώ την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σηµειώνοντας µείωση 16,81%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της Εταιρίας ανήλθαν σε 3,58 εκ. ευρώ 
έναντι 5,36 εκ. ευρώ την χρήση 2006, σηµειώνοντας µείωση 33,22%. Τα κέρδη µετά από φόρους 
διαµορφώθηκαν σε 1,73 εκ. ευρώ έναντι 3,18 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2006, 
παρουσιάζοντας κάµψη κατά 45,70%. 

Η εµφανιζόµενη µείωση σε σύγκριση µε τα µεγέθη της αντίστοιχης προηγουµένης περιόδου, 
θεωρείται αναµενόµενη και παροδική, λόγω του γεγονότος ότι ο Όµιλος και η Εταιρία κατά την 
τελευταία διετία εµφάνισαν σχεδόν υπερδιπλασιασµό, τόσο του κύκλου εργασιών, όσο και των µετά 
φόρων κερδών τους.  Η κάµψη που παρουσίασε ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας δικαιολογείται 
αφενός µεν από την προσπάθεια της εταιρίας να κατοχυρώσει την θέση της στην αγορά, όπως 
αυτή αποτυπώθηκε µέσα από την ισχυρότατη και ραγδαία δυναµική των ετών 2004-2006 και 
αφετέρου από την ενίσχυση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας σε επίπεδο Οµίλου, γεγονός το 
οποίο αποτυπώθηκε µε την διατήρηση του κύκλου εργασιών του Οµίλου στα αυτά µε την 
προηγούµενη χρήση επίπεδα. Ο Όµιλος στην διάρκεια της χρήσης 2007 κινήθηκε µε αυτή την 
επενδυτική φιλοσοφία και οι επενδύσεις σε ενσώµατα πάγια στοιχεία ανήλθαν σε 2,4 εκ ευρώ. 
Μέσω της υλοποίησης του επενδυτικού προγράµµατός του ο Όµιλος έχει επιτύχει την ποιοτική του 
διαφοροποίηση και την διατήρηση υψηλών και σταθερών ρυθµών ανάπτυξης, γεγονός το οποίο 
δηµιουργεί σηµαντικές προσδοκίες για τις προοπτικές και την εξέλιξη του. 

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης, τόσο ο Όµιλος όσο και η  Εταιρία  για την τρέχουσα 
χρήση 2008 θα εµφανίσουν αύξηση τόσο του κύκλου εργασιών τους όσο και των κερδών τους σε 
σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2007.  

Η αισιοδοξία της ∆ιοίκησης βασίζεται στο γεγονός ότι πέραν των παραδοσιακών πελατών, 
βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο συζητήσεων και διαπραγµατεύσεων διάφορα projects που 
έχουν εφαρµογή κυρίως σε αµυντικά και ενεργειακά συστήµατα, καθώς και σε κατασκευή και 
εξοπλισµό χώρων διάθεσης καταναλωτικών προϊόντων. Επί πλέον η µητρική Εταιρία µε το νέο 
σύγχρονο εξοπλισµό που εγκατέστησε, απέκτησε δυνατότητες πλήρους κάλυψης των αναγκών σε 
µεταλλικές κατασκευές  υποστήριξης υπογείων σηράγγων (οδοποιία � τρένα κ.λ.π.) µε στόχο την 



σηµαντική ενίσχυση του κύκλου εργασιών για το 2008 (και όχι µόνο) δεδοµένου ότι κατά την 
τρέχουσα χρονική περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη σηµαντικά έργα διάνοιξης υπογείων σηράγγων 
για τα νέα οδικά και σιδηροδροµικά δίκτυα (ΛΙΑΝΟΚΛΑ∆Ι, ∆ΟΜΟΚΟΣ, ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ∆ΙΑΚΟΦΤΟ 
κ.α.) καθώς και για τις νέες επεκτάσεις του ΜΕΤΡΟ. 

Σχετικά µε τη διανοµή µερίσµατος, η ∆ιοίκηση της Εταιρίας, λαµβάνοντας υπόψη µεταξύ άλλων την 
αποδοτικότητα του Οµίλου, τις προοπτικές και τα επενδυτικά πλάνα προτείνει τη διανοµή 
µερίσµατος ίσου µε 0,14 Ευρώ ανά µετοχή, ποσό ίδιο µε το µέρισµα που διανεµήθηκε για την 
προηγούµενη χρήση 2006. 


