
  

 

Δελτίο Τύποσ 

Στολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Τριμήνοσ 2011 

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

ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο, αλαθνίλσζε ε Δηαηξεία 

Mevaco Μεηαιινπξγηθή ηελ Παξαζθεπή 25 Ματνπ 2011.  

εκαληηθή βειηίσζε ζεκείσζαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ κε ηνλ θύθιν εξγαζηώλ λα 

δηακνξθώλεηαη ζε 6,53 εθαη. επξώ έλαληη 4,11 εθαη. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο 

πξνεγνύκελεο ρξήζεο ζεκεηώλνληαο αύμεζε 58,84%. Σα κηθηά θέξδε δηακνξθώζεθαλ ζε 

1.013,86 ρηι. επξώ έλαληη 419,87 ρηι. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ζεκεηώλνληαο ζεκαληηθή άλνδν 

141,47%. Σα θέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ηνπ Οκίινπ δηακνξθώζεθαλ ζε 

699,37 ρηι. επξώ έλαληη 208,28 ρηι. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ζεκεηώλνληαο ζεκαληηθή αύμεζε 

235,79%. Σέινο, ηα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο γηα ηνλ Όκηιν αλήιζαλ ζε θέξδε 328,94 ρηι. 

επξώ  έλαληη δεκηώλ 61,49 ρηι. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο.  

Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο Δηαηξείαο δηακνξθώζεθε ζε 5,28 εθαη. επξώ έλαληη 2,74 εθαη. επξώ ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο ζεκεηώλνληαο αύμεζε 93,05%. Σα κηθηά θέξδε ηεο 

Δηαηξείαο αλήιζαλ ζε 995,50 ρηι. επξώ έλαληη 246,54 ρηι. επξώ, παξνπζηάδνληαο αύμεζε 303,79%. 

Σα θέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ηεο Δηαηξείαο δηακνξθώζεθαλ ζε 636,91 

ρηι. επξώ έλαληη δεκηώλ 77,37 ρηι. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο. Σέινο, 

ηα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο δηακνξθώζεθαλ ζε θέξδε 490,66 ρηι. επξώ έλαληη δεκηώλ 

74,82 ρηι. επξώ ζηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο.  

Δλ κέζσ ησλ ηδηαίηεξα αξλεηηθώλ νηθνλνκηθώλ ζπλζεθώλ θαη παξά ηελ ζεκαληηθή επηδείλσζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ θιίκαηνο, ε MEVACO θαηάθεξε λα απμήζεη ηα κεξίδηα αγνξάο πνπ 

θαηείρε ηόζν ζηε Διιάδα όζν θαη ζηελ Δπξώπε. Η αύμεζε ησλ πσιήζεσλ ζε αγνξέο ηνπ 

εμσηεξηθνύ είρε σο απνηέιεζκα νη εμαγσγέο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο λα απνηεινύλ πιένλ ην 

50,20% θαη ην 58,42% ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ησλ, έλαληη 18,48% θαη 22,37% αληίζηνηρα ηνπ Α΄ 

ηξηκήλνπ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο. 

Με ηελ αμηνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνύ πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνίεζε ζηελ δηάξθεηα ησλ 

πξνεγνύκελσλ εηώλ ε Δηαηξεία ελίζρπζε ηελ παξαγσγηθή δπλακηθόηεηα ηεο, κε απνηέιεζκα λα 

επηηύρεη ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ζε πιένλ απαηηεηηθέο αγνξέο, όπσο ε αγνξά ησλ αλαλεώζηκσλ 

πεγώλ ελέξγεηαο. Η επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο ζηηο ελ ιόγσ αγνξέο ιεηηνύξγεζε 

εμηζνξξνπεηηθά κε ηελ κείσζε ησλ πσιήζεσλ ζε άιια πξνηόληα σο θπζηνινγηθό απνηέιεζκα ηεο 

αβεβαηόηεηαο πνπ επηθξαηεί ζηελ εγρώξηα αγνξά θαζώο θαη ζηελ ζεκαληηθή θαη ζπλερηδόκελε 

έιιεηςε ξεπζηόηεηαο πνπ παξάγεη ε ππάξρνπζα θξίζε.  

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

θαζόιε ηελ 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. 

Παξάιιια, ζπλερίδεηαη κε ηαρείο ξπζκνύο ε πινπνίεζε ηνπ επελδπηηθνύ ηεο πξνγξάκκαηνο πνπ 

αθνξά ηελ αλέγεξζε θαη επέθηαζε ησλ βηνκεραληθώλ θηηξίσλ ηεο ζηηο ηδηόθηεηεο νηθνπεδηθέο 

εθηάζεηο ηεο ΜEVACO πνπ μεθίλεζε ηελ ρξήζε 2010.   

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 εληνλόηεξν αγνξαζηηθό ελδηαθέξνλ. 

 

 

 

 

 

 


