
  

 

Δελτίο Τύπου 

Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων A’  Εξαμήνου 2010 

Τα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο γηα ηελ πεξίνδν ηνπ A’ Εμακήλνπ ηεο ρξήζεο 2010, ηα νπνία 

θαηαξηίζζεθαλ ζύκθσλα κε ηα Δηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο, 

αλαθνίλσζε ε Εηαηξεία Mevaco Μεηαιινπξγηθή ζηηο 30 Απγνύζηνπ 2010.  

Ο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ Οκίινπ δηακνξθώζεθε ζε 9,79 εθαη. επξώ έλαληη 8,46 εθαη. επξώ ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο ζεκεηώλνληαο αύμεζε 15,76%. Τα κηθηά θέξδε ηνπ 

Οκίινπ λα δηακνξθώλνληαη ζε 1,29 εθαη επξώ έλαληη 0,91 εθαη. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 

ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 41,60%. Τα θέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ηνπ 

Οκίινπ δηακνξθώζεθαλ ζε 765,24 ρηι. επξώ έλαληη 648,09 ρηι. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 

ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 18,08%. Τέινο, ηα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα 

κεηνςεθίαο γηα ηνλ Όκηιν αλήιζαλ ζε θέξδε 115,12 ρηι. επξώ ελαληη δεκηώλ 166,13 ρηι. επξώ 

ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο.  

Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο Εηαηξείαο δηακνξθώζεθε ζε 6,08 εθαη. επξώ έλαληη 6,36 εθαη. επξώ ζηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο ζεκεηώλνληαο κείσζε θαηά 4,36%. Τα κηθηά θέξδε ηεο Εηαηξείαο αλήιζαλ 

ζε 711,19 ρηι. επξώ, έλαληη 655,49 ρηι. επξώ, παξνπζηάδνληαο αύμεζε θαηά 8,50%. Τα 

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

396,65 ρηι. επξώ αληίζηνηρα, έλαληη 492,23 ρηι. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ζεκεηώλνληαο πηώζε 

19,42%. Τέινο, ηα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο δηακνξθώζεθαλ ζε θεξδε 28,75 ρηι. επξώ 

ελαληη δεκηώλ 136,79 ρηι. επξώ ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο.  

Τόζν γηα ηνλ ‘Οκηιν, όζν θαη γηα ηελ Εηαηξεία, ην δεύηεξν ηξίκελν ηνπ 2010 ραξαθηεξίζζεθε απν 

ηελ αλάθακςε ησλ νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ ηνπο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο. 

Εληνλόηεξα, εληζρύζεθε ε πνξεία ησλ παξαγγειηώλ θαη ησλ πσιήζεσλ ζηνλ εμαγσγηθό ηνκέα. Γηα 

ηελ Εηαηξεία, εθηόο ησλ εγρώξησλ πσιήζεσλ, κεγαιύηεξε θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή αύμεζε 

παξνπζίαζαλ νη πσιήζεηο ηεο πξνο ηηο αγνξέο ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο Ρσζίαο. Παξάιιεια, κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνύ πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνίεζε ζηελ δηάξθεηα ησλ πξνεγνύκελσλ 

εηώλ, ε Εηαηξεία ελίζρπζε ηελ νπζηαζηηθή δηείζδπζε ηεο ζηελ αγνξά θαηλνηόκσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Εληνλόηεξν παξάδεηγκα απνηεινύλ νη ηνκείο ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελεξγείαο θαη ησλ 

ακπληηθώλ ζπζηεκάησλ.  

Οη κέρξη ζήκεξα εθηηκήζεηο δείρλνπλ όηη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε θαη απνηειέζκαηα ηεο κεηξηθήο 

Εηαηξείαο, αιιά θαη ηεο ζπγαηξηθήο ηεο Mevaco Bνξείνπ Ειιάδνο, ζα ζπλερίζνπλ λα 

αλαθάκπηνπλ ζην δεύηεξν εμάκελν ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο επεξεάδνληαο ζεηηθά ηα αληίζηνηρα 

κεγέζε ηεο Εηαηξείαο θαη ηνπ Οκίινπ. Η Εηαηξεία ζηελ δηάξθεηα ηνπ Α΄ εμακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο 

ρξήζεσο 2010 ζπλέρηζε κε ηαρείο ξπζκνύο ηελ πινπνίεζε ησλ επελδπηηθώλ ηεο πξνγξακκάησλ 

πνπ αθνξνύλ ζε θηηξηαθέο επεθηάζεηο ζηηο λέεο ηδηόθηεηεο νηθνπεδηθέο ηεο εθηάζεηο.  

 


