
 

 

Γειηίν Σύπνπ 

ρνιηαζκόο Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ A’  Δμακήλνπ 2011 

Σα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο γηα ηελ πεξίνδν ηνπ A’ Δμακήλνπ ηεο ρξήζεο 2011, ηα νπνία 

θαηαξηίζζεθαλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο, 

αλαθνίλσζε ε Δηαηξεία Mevaco Μεηαιινπξγηθή ζηηο 30 Απγνύζηνπ 2011.  

Ο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ Οκίινπ δηακνξθώζεθε ζε 16,05 εθαη. επξώ έλαληη 9,79 εθαη. επξώ 

ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 63,91%. εκαληηθή βειηίσζε ζεκείσζαλ 

θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ κε ηα κηθηά θέξδε λα δηακνξθώλνληαη ζε 3,15 εθ. επξώ 

έλαληη 1,29 εθ. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ζεκεηώλνληαο ζεκαληηθή άλνδν θαηά 143,34%. 

Σα θέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ηνπ Οκίινπ δηακνξθώζεθαλ ζε 

1,98 εθ. επξώ έλαληη 765,24 ρηι. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ζεκεηώλνληαο ζεκαληηθή 

αύμεζε θαηά 158,56%. Σα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ ηνπ Οκίινπ, βειηηώζεθαλ ζεκαληηθά 

θαη δηακνξθώζεθαλ ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν ζε θέξδε 1,40 εθ. επξώ έλαληη 244,58 ρηι. επξώ 

ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο ζεκεηώλνληαο ζεκαληηθή αύμεζε θαηά 

471,97%. Σέινο, ηα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο γηα ηνλ 

Όκηιν ζεκεηώλνληαο ζεκαληηθή άλνδν θαη αλήιζαλ ζε θέξδε 1,15 εθ. επξώ έλαληη 115,12 

ρηι. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν. 

Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο Δηαηξείαο δηακνξθώζεθε ζε 12,87 εθαη. επξώ έλαληη 6,08 εθαη. επξώ 

ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 111,66%. Σα κηθηά θέξδε ηεο 

Δηαηξείαο αλήιζαλ ζε 2,73 εθ. επξώ έλαληη 711,19 ρηι. επξώ, , παξνπζηάδνληαο αύμεζε θαηά 

283,69%. Σα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ηεο Δηαηξείαο 

δηακνξθώζεθαλ ζε 2,09 εθ. επξώ αληίζηνηρα, έλαληη 396,65 ρηι. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν 

ζεκεηώλνληαο αύμεζε 428,14%. Σέινο, ηα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο ζεκεηώλνληαο 

ζεκαληηθή άλνδν θαη δηακνξθώζεθαλ ζε θέξδε 1,34 εθ. επξώ έλαληη  28,75 ρηι. επξώ ζηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο.  

ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ θαη σο απνηέιεζκα ηεο αμηνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνίεζε ε Δηαηξεία ζηελ δηάξθεηα ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ 

ζπλερίζζεθε, ε αλνδηθή πνξεία ησλ παξαγγειηώλ.  

ηηο δύζθνιεο ζπλζήθεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ε επηηπρία ηνπ 

εμαγσγηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, κε ηελ κεγαιύηεξε θαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή αύμεζε ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν λα παξνπζηάδνπλ νη 

πσιήζεηο πξνο ην εμσηεξηθό θαη ηδηαίηεξα πξνο ηηο αγνξέο ηεο Ρνπκαλίαο θαη ηεο Ρσζίαο.  

Δηδηθόηεξα ζε επίπεδν εηαηξείαο νη εμαγσγέο απνηεινύλ πιένλ πνζνζηό 44,44% ηνπ θύθινπ 

εξγαζηώλ έλαληη 23,71 % ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο θαη αλήιζαλ 

ζε 5,72 εθαη. επξώ έλαληη 1,44 εθαη. επξώ ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ηεο πξνεγνύκελεο 

ρξήζεο, παξνπζηάδνληαο αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 296,66%. ε επίπεδν Οκίινπ, νη εμαγσγέο 

αληηπξνζσπεύνπλ πιένλ πνζνζηό 39,42% ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ έλαληη 20,69 % ηεο 

αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ηεο πξνεγνύκελεο  ρξήζεο θαη αλήιζαλ ζε 6,33 εθαη. επξώ έλαληη 2,03 



εθαη. επξώ ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο, παξνπζηάδνληαο αύμεζε ηεο 

ηάμεσο ηνπ 212,26%, ελώ ζε επίπεδν. 

Παξάιιεια, ε Δηαηξεία, ελίζρπζε ηελ αληαγσληζηηθόηεηά ηεο θαη πέηπρε ηελ δηείζδπζή ηεο 

ζε πιένλ απαηηεηηθέο αγνξέο.  Μηα από ηηο αγνξέο απηέο είλαη θαη ε αγνξά ησλ Αλαλεώζηκσλ 

Πεγώλ Δλέξγεηαο, ζηελ νπνία ε Δηαηξεία ζπλεξγαδόκελε κε ηηο κεγαιύηεξεο θαη πιένλ 

αμηόπηζηεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ πέηπρε ζεκαληηθή δηείζδπζε ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαζθεπήο 

κεξώλ θαη εμαξηεκάησλ γηα θσηνβνιηατθά θπξίσο ζπζηήκαηα.  

Η Δηαηξεία ζηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηόδνπ ζπλέρηζε κε ηαρείο ξπζκνύο ηελ 

πινπνίεζε ησλ επελδπηηθώλ ηεο πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνύλ ζε θηηξηαθέο επεθηάζεηο ζηηο 

ηδηόθηεηεο νηθνπεδηθέο ηεο εθηάζεηο. πγθεθξηκέλα βξίζθνληαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην 

απνπεξάησζεο νη εξγαζίεο αλέγεξζεο θαη επέθηαζεο ησλ λέσλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηεο Δηαηξείαο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 10,8 ρηι. ηεηξ. κέηξσλ. Η νινθιήξσζε ηνπ ελ 

ιόγσ επελδπηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ηνπνζεηείηαη ρξνληθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ επόκελνπ 

ηεηξακήλνπ θαη αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ πεξαηηέξσ αύμεζε ηεο 

παξαγσγηθήο ηθαλόηεηαο ηεο Δηαηξείαο, θαζώο θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ θαηλνηόκσλ 

πξντόλησλ θαη ζπλεξγαζηώλ κε απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο 

θαζώο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο.  

ύκθσλα κε ηηο πθηζηάκελεο παξαγγειίεο, ηα ζεηηθά νηθνλνκηθά κεγέζε αλακέλεηαη λα 

ζπλερηζζνύλ θαζόιε ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, κε ηνλ εμαγσγηθό ραξαθηήξα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ Οκίινπ λα θαζηζηά επνίσλεο ηηο πξννπηηθέο παξά ηελ ηδηαίηεξα 

δύζθνιε ζπγθπξία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. 

εκεηώλεηαη όηη παξά ηε ζεκαληηθή βειηίσζε πνπ παξαηεξείηαη ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ 

Οκίινπ, ε έληαζε ηεο ζπξξίθλσζεο ηεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο επεξεάδεη ηδηαίηεξα ηνπο 

ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο «ΜEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ» 

ζηε ειιεληθή αγνξά. Η δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζπλερίδεη ηελ πξνζπάζεηα αλαπιήξσζεο ησλ 

απσιεηώλ ζηηο πσιήζεηο ειηαθώλ ζεξκνζηθώλσλ, ιόγσ θαη ηεο κεγάιεο κείσζεο ηεο 

νηθνδνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, κε λέα πξντόληα κε κεγαιύηεξν αγνξαζηηθό ελδηαθέξνλ θαη 

εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο γηα δηείζδπζε ηεο ζε λέεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ. 

 

 


