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Οικονοµικά µεγέθη των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ 
και ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ κατά το πρώτο εξάµηνο 2003   
  
  
Αυξηµένα παρουσιάζονται τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ - ΑΚΤΩΡ, στο πρώτο εξάµηνο του 2003 σε σύγκριση µε 
το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2002. 
 
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα, όπως προκύπτουν από τις αντίστοιχες 
λογιστικές καταστάσεις, είναι τα ακόλουθα : 
 
Τα ενοποιηµένα προ φόρων κέρδη της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΤΕΒ διαµορφώθηκαν σε 69,91 εκ. € έναντι 56,31 εκ. € το πρώτο εξάµηνο του 
2002, αύξηση 24,15% και µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων µειοψηφίας σε 
51,71 εκ. € έναντι 40,81 εκ. € το αντίστοιχο διάστηµα του 2002, αύξηση 
26,72%. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 461,99 εκ. € έναντι 
329,69 εκ. € στο πρώτο εξάµηνο του 2002, παρουσιάζοντας αύξηση 40,13%.  
Σε ότι αφορά τα µεγέθη της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, πριν την 
ενοποίηση, αυτά διαµορφώθηκαν ως εξής: ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε 
σε 6,29 εκ. €, έναντι 2,94 εκ. € αύξηση 113,67% και τα προ φόρων κέρδη σε 
37,25 εκ. € έναντι 9,78 εκ. € αύξηση 281%.  
 
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της ΑΚΤΩΡ ανήλθε σε 459,69 εκ. €, τα προ 
φόρων κέρδη ανήλθαν σε 64,83 εκ. € και µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων 
µειοψηφίας τα κέρδη διαµορφώθηκαν σε 64,39 εκ. €. 
 
Ο κύκλος εργασιών της ΑΚΤΩΡ διαµορφώθηκε σε 422,04 εκ. € , έναντι 
326,70 εκ. € το πρώτο εξάµηνο του 2002, αύξηση 29,18%. Τα προ φόρων 
κέρδη της εταιρείας διαµορφώθηκαν σε 61,88 εκ. €, έναντι 55,10 εκ. € πέρυσι, 
αύξηση 12,30%.  
 
Σε ότι αφορά την REDS (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) ο κύκλος εργασιών της εταιρείας 
ανήλθε σε 9,25 εκ. €. Θετικό είναι και το αποτέλεσµα της REDS το πρώτο 
6µηνο του έτους, αφού παρουσιάζει κέρδη 621,90 χιλ. €, έναντι ζηµιών 86,02 
χιλ. € το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2002. Ο ενοποιηµένος κύκλος 
εργασιών της εταιρείας έφτασε τα 2,11 εκ. €, έναντι 643,36 χιλ. € το πρώτο 
6µηνο του 2002, ενώ το ενοποιηµένο αποτέλεσµα ήταν αρνητικό και οι 
ενοποιηµένες ζηµιές του πρώτου 6µηνου ήταν 894,96 χιλ. € προ φόρων, 
έναντι ζηµιών 1.081,19 για την αντίστοιχη περίοδο του 2002 και µετά την 
αφαίρεση των δικαιωµάτων µειοψηφίας ανήλθαν σε 815,55 χιλ. € έναντι 
ζηµιών 928,33 χιλ. €.  
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