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Δελτίο Τύπου 
Σχολιασμός Οικονομικών Καταστάσεων Εννιαμήνου 2012 

 
Τα οικονομικά μεγέθη του Εννιαμήνου 2012, τα οποία καταρτίσθηκαν σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, ανακοίνωσε η Εταιρεία 
«MEVACO  Μεταλλουργική ABEE» την 26η  Νοεμβρίου 2012.  
 
Πιο συγκεκριμένα οι  οικονομικές επιδόσεις και αποτελέσματα τόσο της Εταιρείας, 
όσο και του Ομίλου, στην διάρκεια του Εννιαμήνου 2012, συγκρινόμενα παράλληλα 
και με την αντίστοιχη  περίοδο της προηγούμενης χρήσης ( Εννιαμήνου 2011) έχουν  
συνοπτικά ως εξής :  
α)  Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 20,31 εκατ. Ευρώ και ο εταιρικός σε 
14,70 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 11,18% και 19,73% 
αντίστοιχα.  
β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου σε 2.083,72 χιλ. Ευρώ και σε 
εταιρικό επίπεδο σε 1.595,79 χιλ. Ευρώ μειωμένα ποσοστιαία κατά 17,37% και 
40,70% αντίστοιχα. 
γ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 897,37 χιλ. Ευρώ και για την 
Εταιρεία σε 737,55 χιλ. Ευρώ μειωμένα κατά 731,65 χιλ. Ευρώ και 1.396,51 χιλ. 
Ευρώ αντίστοιχα. 
δ) Τα κέρδη μετά φόρων (EAT) και δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθαν για τον Όμιλο 
σε 613,65 χιλ. Ευρώ και για την Εταιρεία σε 534,31 χιλ. Ευρώ παρουσιάζοντας 
μείωση κατά 764,53 χιλ. Ευρώ και 1.126,08 χιλ. Ευρώ αντίστοιχα. 
 
Τα ανωτέρω αποτελέσματα θεωρούνται ικανοποιητικά δεδομένης της 
παρατεταμένης κρίσης που πλήττει την Ελληνική αλλά και την παγκόσμια αγορά. 
 
Παρά τον συνδυασμό των ιδιαίτερα αρνητικών εξελίξεων στην διάρκεια της 
τρέχουσας περιόδου, η Εταιρεία και ο Όμιλος κατάφεραν να περιορίσουν τις 
επιπτώσεις στα οικονομικά μεγέθη τους, κυρίως λόγω της διεύρυνσης των 
δραστηριοτήτων τους σε νέες αγορές, τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού. 
 
Παράλληλα, επέτυχαν να παραμείνουν κερδοφόροι με τις πωλήσεις εξωτερικού να 
αποτελούν ποσοστιαία το 14,09 % και το 10,90 % του κύκλου εργασιών του Ομίλου 
και της Εταιρείας αντίστοιχα.  
 
Τέλος πραγματοποιήθηκε εντός του Ιουλίου 2012, η επιστροφή κεφαλαίου ποσού 
0,08 Ευρώ ανά μετοχή στους δικαιούχους εγγεγραμμένους στα αρχεία του Σ.Α.Τ. 
την 6η Ιουλίου 2012  μετόχους της εταιρείας. 
 
 


