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Οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ · ΑΚΤΩΡ · 
ΤΕΒ, για τη χρήση του 2000   
  
  
Τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ · ΑΚΤΩΡ · 
ΤΕΒ, για τη χρήση του 2000, όπως προκύπτουν από τις λογιστικές 
καταστάσεις είναι τα ακόλουθα : 
 
Τα ενοποιηµένα προ φόρων κέρδη της Ελληνικής Τεχνοδοµικής 
διαµορφώθηκαν σε 18,1 δις δρχ. (53,1 εκ. €) έναντι 17,3 δις δρχ. (50,8 εκ. €) 
το 1999 και µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων µειοψηφίας σε 13,8 δις δρχ. 
(40,4 εκ. €) έναντι 15,5 δις δρχ. (45,5 εκ. €) το 1999. Ο ενοποιηµένος κύκλος 
εργασιών ανήλθε σε 148,2 δις δρχ. (434,9 εκ. €) έναντι 102,4 δις δρχ. (300,6 
εκ. €) το 1999. 
 
Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα πριν την ενοποίηση : 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ  
Κύκλος Εργασιών: 66,3 δις δρχ. (194,7 εκ. €) έναντι 52,5 δις δρχ.(154,2 εκ. 
€).  
Κέρδη προ φόρων: 10,2 δις δρχ. (30,1 εκ. €) έναντι 11,9 δις δρχ. (34,9 εκ. €). 
Η µείωση των προ φόρων κερδών οφείλεται στην επιβάρυνση από τόκους για 
τη συµµετοχή της Εταιρίας στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της ΑΚΤΩΡ 
πριν ολοκληρωθεί η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής 
Τεχνοδοµικής. 
 
ΑΚΤΩΡ  
Κύκλος Εργασιών : 51,9 δις δρχ. (152,4 εκ.€) έναντι 31,5 δις δρχ. (92,4 εκ. €). 
Κέρδη προ φόρων : 8,1 δις δρχ. (23,8 εκ. €) έναντι 4 δις δρχ. (11,8 εκ. €). 
 
ΤΕΒ  
Κύκλος Εργασιών : 27,6 δις δρχ. (81,1 εκ. €) έναντι 14,9 δις δρχ. (43,8 εκ. €).  
Κέρδη προ φόρων : 665 εκ. δρχ. (1,9 εκ. €) έναντι 990 εκ. δρχ. (2,9 εκ.€).  
Η µείωση των κερδών οφείλεται στις µεγάλου ύψους αποσβέσεις που 
πραγµατοποιήθηκαν από την εταιρία. 
 
ΚΑΜΠΑΣ  
Κέρδη προ φόρων: 186 εκ. δρχ. (0,5 εκ. €) έναντι ζηµίας 670 εκ. δρχ. ( 1,9 εκ. 
€) το 1999. 
 
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του Οµίλου βάσει των υπογεγραµµένων 
συµβάσεων υπερβαίνει τα 300 δις δρχ. (880,4 εκ. €). 
 


