
  

 

Δελτίο Τύπου 

Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων 2010 

Σα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ρξήζεο 2010, ηα νπνία θαηαξηίζζεθαλ ζύκθσλα κε ηα 

Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο, αλαθνίλσζε ε Δηαηξεία Mevaco 

Μεηαιινπξγηθή ηελ Tεηάξηε 29 Μαξηίνπ 2011.  

Ο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ Οκίινπ δηακνξθώζεθε ζε 21,02 εθαη. επξώ έλαληη 17,45 εθαη. 

επξώ ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 20,49%. Αύμεζε ζεκείσζαλ 

θαη ηα απνηειέζκαηα κε ηα κηθηά θέξδε ηνπ Οκίινπ λα δηακνξθώλνληαη ζε 2,40 εθ. 

επξώ έλαληη 1,45 εθ. επξώ ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε, κε ην πνζνζηό αύμεζεο λα 

αλέξρεηαη ζε 64,99%. Σα θέξδε πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) ηνπ 

Οκίινπ δηακνξθώζεθαλ ζε 1,38 εθ. επξώ έλαληη 703,75 ρηι.  επξώ ηελ πξνεγνύκελε 

ρξήζε ζεκεηώλνληαο αύμεζε θαηά 96,33%. Σέινο, ηα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο 

θαη δηθαησκάησλ κεηνςεθίαο γηα ηνλ Όκηιν αλήιζαλ ζε θέξδε 118,08 ρηι. επξώ έλαληη 

δεκηώλ 790,62 ρηι. επξώ ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε.  

Ο θύθινο εξγαζηώλ ηεο Δηαηξείαο δηακνξθώζεθε ζε 14,37 εθαη. επξώ έλαληη 12,16 

εθαη. επξώ ηελ πξνεγνύκελε ρξήζε ζεκεηώλνληαο αύμεζε 18,16%. Σα κηθηά θέξδε 

ηεο Δηαηξείαο αλήιζαλ ζε 1,55 εθαη. επξώ έλαληη 668 ρηι. επξώ, παξνπζηάδνληαο 

κείσζε θαηά 131,38%. Σα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ηόθσλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) 

ηεο Δηαηξείαο δηακνξθώζεθαλ ζε 974,76 ρηι. επξώ έλαληη 188,11 ρηι. επξώ ηελ 

πξνεγνύκελε ρξήζε ζεκεηώλνληαο ζεκαληηθή αύμεζε θαηά 418,18%. Σέινο, ηα 

απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο δηακνξθώζεθαλ ζε θέξδε 172,69 ρηι. επξώ έλαληη 

δεκηώλ 863 ρηι. επξώ ηεο πξνεγνύκελεο ρξήζεο.  

Η άλνδνο ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ηεο Δηαηξείαο νθείιεηαη, αθελόο ζηελ παξνπζία ηεο 

Δηαηξείαο ζε λέεο αγνξέο θαη αθεηέξνπ ζηελ επηβεβαίσζε θαη ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο 

ηεο Δηαηξείαο ζε αγνξέο όπνπ δηαηεξεί δηαρξνληθά δπλακηθή παξνπζία. ’Οζνλ αθνξά 

ηεο είζνδν ηεο ζε λέεο αγνξέο, ε Δηαηξεία, κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ επελδπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνίεζε ζηελ δηάξθεηα ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ ελίζρπζε 

νπζηαζηηθά ηελ παξαγσγηθή ηεο δπλακηθόηεηα, κε απνηέιεζκα λα επηηύρεη ηελ 

δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ζε πιένλ απαηηεηηθέο αγνξέο, όπσο ε αγνξά ησλ Αλαλεώζηκσλ 

Πεγώλ Δλέξγεηαο, ζηελ νπνία ζπλεξγαδόκελε κε ηηο κεγαιύηεξεο θαη πιένλ αμηόπηζηεο 

εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαζθεπήο κεξώλ θαη 

εμαξηεκάησλ γηα θσηνβνιηατθά θπξίσο ζπζηήκαηα.   

ύκθσλα κε ηηο πθηζηάκελεο παξαγγειίεο ηεο Δηαηξείαο, ε απμεηηθή ηάζε ηνπ 2010 

αλακέλεηαη λα επηβεβαησζεί θαη ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2011. Οη ελ ιόγσ 

δξαζηεξηόηεηεο έρνπλ, ζε ζεκαληηθό βαζκό, εμαγσγηθό ραξαθηήξα, θαζηζηώληαο 

επνίσλεο ηηο πξννπηηθέο ησλ νηθνλνκηθώλ κεγεζώλ ηεο Δηαηξείαο παξά ηελ ηδηαίηεξα 

δπζθνιε ζπγθπξία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο. 

Παξάιιια, ζπλέρηδεη θαη ην επελδπηηθό πξόγξακκα ηεο Δηαηξείαο, κε πξνηεξαηόηεηεο 

ηελ αλέγεξζε δύν βηνκεραληθώλ θηηξίσλ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 9,4 ρηιηάδσλ η.κ., ε 

θαηαζθεπή ησλ νπνίσλ ζα νινθιεξσζεί εληόο ηνπ 2011 θαη παξάιιεια ηελ πινπνίεζε 

Δπελδπηηθνύ Πξόγξακκαηνο πξνκήζεηαο ζπγρξνλνπ κεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ύςνπο 

800 ρηι. επξώ, ππνβιεζέληνο ζην Δ.Π ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Πξόγξακκα ΜΔΣΑΠΟΙΗΗ ΣΙ ΝΔΔ ΤΝΘΗΚΔ.  

 Όζνλ αθνξά ηελ ζπγαηξηθή εηαηξεία «MEVACO ΒΟΡΔΙΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ.», ζπλερηδεηαη 

ε πξνζπάζεηα αλαπιήξσζεο ησλ απσιεηώλ ζηηο πσιήζεηο ειηαθώλ ζεξκνζηθώλσλ 

ιόγσ θαη ηεο κεγάιεο κείσζεο ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, κε λέα πξντόληα, όπσο 

είλαη ην boiler ιεβεηνζηαζίνπ πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ην θπζηθό αέξην, παξνπζηάδεη 

εληνλόηεξν αγνξαζηηθό ελδηαθέξνλ.Λακβάλνληαο ππόςε όηη ε έληαζε ηεο ζπξξίθλσζεο 



ηεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο επεξεάδεη ηδηαίηεξα ηνπο ηνκείο δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο ζηε 

ειιεληθή αγνξά, πξνβιέπεηαη λα ζπλερηζζεί ε πξνζπάζεηα δηείζδπζεο ηεο θαη ζε λέεο 

αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ.  

 

 

 

 

 

 


