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Οικονοµικά µεγέθη των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ 
και ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ στο πρώτο 3µηνο 2003.  
  
 Αυξηµένα παρουσιάζονται τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ - ΑΚΤΩΡ, στο πρώτο τρίµηνο του 2003, όπως 
προκύπτουν από τις αντίστοιχες λογιστικές καταστάσεις και είναι τα ακόλουθα 
: 
 
Τα ενοποιηµένα προ φόρων κέρδη της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΤΕΒ διαµορφώθηκαν σε 31,78 εκ. € έναντι 25,18 εκ. € το πρώτο τρίµηνο του 
2002, αύξηση 26,23% και µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων µειοψηφίας σε 
23,80 εκ. € έναντι 19,87 εκ. € το αντίστοιχο διάστηµα του 2002, αύξηση 
19,80%. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 198,13 εκ. € έναντι 
147,15 εκ. € στο πρώτο τρίµηνο του 2002, παρουσιάζοντας αύξηση 34,64%.  
Σε ότι αφορά τα µεγέθη της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ, πριν την 
ενοποίηση, αυτά διαµορφώθηκαν ως εξής: ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε 
σε 3,13 εκ. €, έναντι 70,38 εκ. € και τα προ φόρων κέρδη 1,84 εκ. € έναντι 
14,94 εκ. €.  
Να σηµειωθεί πάντως ότι τα µεγέθη πριν την ενοποίηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ δεν είναι συγκρίσιµα µε το αντίστοιχο περυσινό 
διάστηµα, λόγω της απόσχισης του κατασκευαστικού κλάδου. 
 
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της ΑΚΤΩΡ ανήλθε σε 198,10 εκ. €, τα προ 
φόρων κέρδη ανήλθαν σε 29,94 εκ. € και µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων 
µειοψηφίας τα κέρδη διαµορφώθηκαν σε 29,80 εκ. €. 
 
Ο κύκλος εργασιών της ΑΚΤΩΡ διαµορφώθηκε σε 181,39 εκ. € , έναντι 58,04 
εκ. € το πρώτο 3µηνο του 2002, αύξηση 212,53%. Τα προ φόρων κέρδη της 
εταιρείας διαµορφώθηκαν σε 29,29 εκ. €, έναντι 9,61 εκ. € πέρυσι, αύξηση 
204,74%.  
Σηµειώνεται ότι στα µεγέθη της εταιρείας της τρέχουσας χρήσης 
περιλαµβάνονται και τα µεγέθη που προέρχονται από την απορρόφηση των 
κατασκευαστικών κλάδων των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ και 
ΤΕΒ. 
 
 
Σε ότι αφορά την REDS (πρώην ΚΑΜΠΑΣ) ο κύκλος εργασιών της εταιρείας 
ανήλθε σε 4,1 εκ. €. Θετικό είναι και το αποτέλεσµα της REDS το πρώτο 
3µηνο του έτους, αφού παρουσιάζει κέρδη 123 χιλ. €, έναντι ζηµιών 30 χιλ. € 
το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2002. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών 
της εταιρείας έφτασε τα 1 εκ. €, έναντι 14 χιλ. € το πρώτο 3µηνο του 2002, 
ενώ το αποτέλεσµα ήταν αρνητικό και οι ενοποιηµένες ζηµιές του πρώτου 
3µηνου ήταν 439 χιλ. € έναντι 309 χιλ. €. 
 
Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της εταιρείας ΑΚΤΩΡ βάσει των 
υπογεγραµµένων συµβάσεων υπερβαίνει τα 1.300 εκ. €. 
 
Αθήνα, 27.5.2003  



   


