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Οικονοµικά Μεγέθη των εταιριών του Οµίλου στο 9µηνο 2004  
  
  
Τα οικονοµικά µεγέθη των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, 
ΑΚΤΩΡ και REDS, όπως προκύπτουν από τις αντίστοιχες συνοπτικές 
οικονοµικές καταστάσεις είναι τα ακόλουθα : 
 
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΤΕΒ διαµορφώθηκε σε 607,50 εκ. € έναντι 713,36 εκ. € στο 9µηνο του 2003, 
παρουσιάζοντας µείωση 14,84%. Τα ενοποιηµένα προ φόρων κέρδη 
διαµορφώθηκαν σε 99,75 εκ. € έναντι 115,66 εκ. € στο 9µηνο του 2003, 
µείωση 13,76% και µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων µειοψηφίας σε 70,17 
εκ. € έναντι 84,32 εκ. € το αντίστοιχο διάστηµα του 2003, µείωση 16,79%.  
Σε ό,τι αφορά τα µεγέθη της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, πριν την 
ενοποίηση, αυτά διαµορφώθηκαν ως εξής: ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε 
σε 6,86 εκ. €, έναντι 8,60 εκ. € µείωση 20,23% και τα προ φόρων κέρδη σε 
33,47εκ. € έναντι 44,34 εκ. € µείωση 24,51%.  
 
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της ΑΚΤΩΡ διαµορφώθηκε σε 557,30 εκ. € 
έναντι 717,37 εκ. € στο 9µηνο του 2003, παρουσιάζοντας µείωση 22,31%, και 
τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 81,93 εκ. € έναντι 105,29 εκ. € στο 9µηνο 
του 2003, παρουσιάζοντας µείωση 22,19% και µετά την αφαίρεση των 
δικαιωµάτων µειοψηφίας τα κέρδη διαµορφώθηκαν σε 81,60 εκ. € έναντι 
104,78 εκ. € στο 9µηνο του 2003, παρουσιάζοντας µείωση 22,12%. 
 
Ο κύκλος εργασιών της ΑΚΤΩΡ διαµορφώθηκε σε 525,89 εκ. €, έναντι 671,07 
εκ. € στο 9µηνο του 2003, µείωση 21,63%. Τα προ φόρων κέρδη της 
εταιρείας διαµορφώθηκαν σε 82,51 εκ. €, έναντι 103,01 εκ. € στο 9µηνο του 
2003, µείωση 19,9%.  
 
Αυξηµένα παρουσιάζονται τα ενοποιηµένα οικονοµικά µεγέθη του 9µήνου 
2004 για την εταιρεία REDS, σε σύγκριση µε το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα 
του 2003. Το θετικό αποτέλεσµα οφείλεται κυρίως στην επιτυχή πορεία των 
πωλήσεων κατοικιών στο "ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ".  
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της REDS διαµορφώθηκε σε 25,28 εκ. € 
έναντι 2,59 εκ. €, αύξηση 875,67% και τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 6,93 
εκ. € έναντι ζηµιών 1,72 εκ. €, και µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων 
µειοψηφίας διαµορφώθηκαν σε 5,42 εκ. € έναντι ζηµιών 1,60 εκ. €. 
 
O κύκλος εργασιών της REDS διαµορφώθηκε σε 10,65 εκ. € έναντι 17,31 εκ. 
€, µείωση 38,44%. Τα προ φόρων κέρδη της εταιρείας διαµορφώθηκαν σε 
0,74 έναντι 1,03 εκ. €, µείωση 28,68%. 
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