
25 Φεβρουαρίου  
 
Οικονοµικά µεγέθη των εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ και 
ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ στο 12µηνο 2002.  
  
 Τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ - 
ΑΚΤΩΡ, για τη χρήση του 2002, όπως προκύπτουν από τις αντίστοιχες 
λογιστικές καταστάσεις είναι τα ακόλουθα : 
 
Τα ενοποιηµένα προ φόρων κέρδη της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΤΕΒ διαµορφώθηκαν σε 111,56 εκ. € έναντι 77,57 εκ. € το 2001, αύξηση 
43,82% και µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων µειοψηφίας σε 84,28 εκ. € 
έναντι 64,29 εκ. € το 2001, αύξηση 31,09%. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών 
ανήλθε σε 808,34 εκ. € έναντι 593,85 εκ. € το 2001, αύξηση 36,12%. 
 
Στην πρώτη ενοποιηµένη λογιστική κατάσταση τα ενοποιηµένα προ φόρων 
κέρδη της εταιρίας ΑΚΤΩΡ διαµορφώθηκαν σε 105,38 εκ. € και µετά την 
αφαίρεση των δικαιωµάτων µειοψηφίας σε 105,36 εκ. €. Ο ενοποιηµένος 
κύκλος εργασιών ανήλθε σε 808,81 εκ. €. 
 
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της εταιρίας ΑΚΤΩΡ βάσει των 
υπογεγραµµένων συµβάσεων υπερβαίνει τα 1.300 εκ. €. 
 
Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα πριν την ενοποίηση : 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ 
Κύκλος Εργασιών: 9,71 εκ. € έναντι 254,23 εκ. €. 
Κέρδη προ φόρων: 19,94 εκ. € έναντι 36,27 εκ. €. 
 
Σηµειώνεται ότι στα µεγέθη της εταιρίας δεν υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης 
µε το αντίστοιχο περυσινό διάστηµα, λόγω της απόσχισης του 
κατασκευαστικού κλάδου.  
 
ΑΚΤΩΡ  
Κύκλος Εργασιών : 749,66 εκ. € έναντι 244,56 εκ. € , αύξηση 206,54%. 
Κέρδη προ φόρων : 104,82 εκ. € έναντι 40,28 εκ. € , αύξηση 160,20%. 
 
Σηµειώνεται ότι στα µεγέθη της εταιρίας της τρέχουσας χρήσης 
περιλαµβάνονται και τα µεγέθη που προέρχονται από την απορρόφηση των 
κατασκευαστικών κλάδων των εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ και ΤΕΒ. 
 
Τα αποτελέσµατα της εταιρίας REDS AE (πρώην Α.ΚΑΜΠΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ) 
έχουν διαµορφωθεί ως εξής: 
Ενοποιηµένος Κύκλος Εργασιών: 480,39 χιλ. € έναντι 7,35 χιλ. €. 
Ζηµίες προ φόρων : 2.318,30 χιλ. € έναντι 1.896 χιλ. €.  
Ζηµίες µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων µειοψηφίας : 2.281,48 χιλ. € 
έναντι 1.896 χιλ. €. 
Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσµατα πριν την ενοποίηση : 
Κύκλος Εργασιών : 9.029,11 χιλ. € έναντι 7,35 χιλ. €. 
Ζηµίες προ φόρων : 383,23 χιλ. € έναντι 1.360,99 χιλ. €. 
 
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2003   


