
  

 

Δελτίο Τύπου 

Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων Εννεαμήνου 2009 

Τα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο γηα ηελ πεξίνδν ηνπ Ελλεακήλνπ ηεο ρξήζεο 2009, ηα νπνία 

θαηαξηίζζεθαλ ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο, 

αλαθνίλσζε ε Εηαηξεία Mevaco Μεηαιινπξγηθή ηελ Παξαζθεπή 27 Ννεκβξίνπ 2009.  

Ο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ Οκίινπ δηακνξθώζεθε ζε 12,93 εθαη. επξώ έλαληη 22,13 εθαη. επξώ ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ ζεκεηώλνληαο κείσζε θαηά 41,56%. Κάκςε 

ζεκείσζαλ ηα απνηειέζκαηα κε ηα κηθηά θέξδε ηνπ Οκίινπ λα δηακνξθώλνληαη ζε 1,41 εθ. επξώ 

έλαληη 4,78 εθαη. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ζεκεηώλνληαο πηώζε θαηά 70,49 %. Τα θέξδε 

πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ηνπ Οκίινπ δηακνξθώζεθαλ ζε 948,20 ρηι. επξώ 

έλαληη 4,17 εθαη. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ζεκεηώλνληαο πηώζε θαηά 77,29%. Τέινο, ηα 

απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο γηα ηνλ Όκηιν αλήιζαλ ζε δεκηέο 

267,34 ρηι. επξώ έλαληη θεξδώλ 1,94 εθαη. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνύκελεο 

ρξήζεο.  

Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο Εηαηξείαο δηακνξθώζεθε ζε 9,30 εθαη. επξώ έλαληη 16,14 εθαη. επξώ 

ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο ζεκεηώλνληαο κείσζε θαηά 42,40%. Τα κηθηά θέξδε ηεο Εηαηξείαο 

αλήιζαλ ζε 909,78 ρηι. επξώ, έλαληη 3,45 εθαη. επξώ, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 73,64%. Τα 

απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ηεο Εηαηξείαο δηακνξθώζεθαλ ζε 

582,20 ρηι. επξώ αληίζηνηρα, έλαληη 3,06 εθαη. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ζεκεηώλνληαο 

πηώζε θαηά 80,99%. Τέινο, ηα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο δηακνξθώζεθαλ ζε δεκηέο 

313,63 ρηι. επξώ έλαληη θεξδώλ 1,65 εθαη. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνύκελεο 

ρξήζεο.  

Καηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ απνηππώλνπλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε γεληθεπκέλε 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη ν ζπλδπαζκόο ηεο ζπξξηθλνύκελεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο θαη ηεο 

πηζησηηθήο δπζθνιίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ παγθόζκηα θαη εγρώξηα αγνξά επεξέαζε ζεκαληηθά 

ηελ δξαζηεξηόηεηα ηνπ Οκίινπ. Λόγσ ηεο έληαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, θαη ηεο δηάξθεηαο απηνύ, ε 

δηαλπνκέλε ρξήζε 2009 ραξαθηεξίδεηαη από εμαηξεηηθό βαζκό δπζθνιίαο. 

Η κείσζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ νθείιεηαη ζηελ κείσζε ησλ παξαγγειηώλ νξηζκέλσλ ζεκαληηθώλ 

πειαηώλ, ιόγσ επεξεαζκνύ ηνπο από ηελ ππάξρνπζα νηθνλνκηθή θξίζε, θαη ζηελ κείσζε ησλ 

ηηκώλ πώιεζεο ησλ παξαγνκέλσλ πξντόλησλ ιόγσ ηεο πςειήο αληαγσληζηηθόηεηαο πνπ δηέπεη 

ηελ αγνξά. Η κηθξή ρξεκαηννηθνλνκηθή εμάξηεζε ηνπ Οκίινπ, ε ζεκαληηθή πνηνηηθή 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ θαη ην εύξνο ησλ πξντόλησλ ηνπ, απνηεινύλ ηα θύξηα εθόδηα γηα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε.  

Εηδηθόηεξα γηα ηελ Εηαηξεία, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ελλεακήλνπ 2009 ραξαθηεξίζηεθαλ από ηελ 

κείσζε ησλ παξαγγειηώλ ζρεηηθά κε ηα είδε πνπ αθνξνύλ κεηαιιηθά εμαξηήκαηα θαη κέξε 

επαγγεικαηηθώλ ςπγείσλ πνπ θαηαζθεπάδεη ε Εηαηξεία γηα ινγαξηαζκό ελόο εθ ησλ θπξηνηέξσλ 

πειαηώλ ηεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ηεο επαγγεικαηηθήο ςύμεο.  

Γηα ηελ αληηζηάζκηζε ηεο κείσζεο ησλ παξαγγειηώλ θαη θαη΄ επέθηαζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ε 

Εηαηξεία επεθηάζεθε ζε λέεο ππεξγνιαβηθέο ζπλεξγαζίεο νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνπλ λέεο 

ζήξαγγεο απηνθηλεηνδξόκσλ, θαηαζθεπή νηθίζθσλ θαη εμνπιηζκνύ ζηαζκώλ δηνδίσλ, θαηαζθεπή 

κεηαιιηθώλ κεξώλ εγθαηαζηάζεσλ παξαγσγήο αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο (θσηνβνιηατθά), 

ηελ αλάιεςε ησλ πξώησλ ππεξγνιαβηώλ θαηαζθεπήο κεηαιιηθώλ εμαξηεκάησλ θαη κεξώλ 



ακπληηθώλ ζπζηεκάησλ κεηά ηελ εγγξαθή ηεο ζην ζρεηηθό Μεηξών ακπληηθώλ εμνπιηζκώλ ηνπ 

Υπνπξγείνπ Εζληθήο Άκπλαο ηνλ Σεπηέκβξην 2009 θιπ.  

Οη ελέξγεηεο απηέο αθελόο επηηξέπνπλ ζηελ MEVACO ελ κέζσ αξλεηηθώλ δηεζλώλ νηθνλνκηθώλ 

ζπλζεθώλ θαη παξά ηελ ζεκαληηθή επηδείλσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο, λα 

δηαηεξήζεη ηα κεξίδηα αγνξάο πνπ θαηείρε ηόζν ζηε Ειιάδα όζν θαη ζηελ Επξώπε θαη αθεηέξνπ, 

αλακέλεηαη λα έρνπλ ζε καθξνπξόζεζκν νξίδνληα ηδηαίηεξα ζεηηθή επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα 

θαη ηηο επηδόζεηο ηεο Εηαηξείαο. 

Σπλππνινγίδνληαο όηη, παξά ηηο πξόζθαηεο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ν Όκηινο παξακέλεη 

ζε ηζρπξή νηθνλνκηθή ζέζε, ε Δηνίθεζε ηνπ Οκίινπ εθηηκά όηη κε ηελ νκαινπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ πθίζηαληαη πξννπηηθέο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ 

νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ.   

 


