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Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2001  
  
  
Σηµαντική αύξηση των οικονοµικών του µεγεθών εµφανίζει στο εννεάµηνο του 
τρέχοντος έτους 2001 ο Όµιλος Ελληνική Τεχνοδοµική - ΑΚΤΩΡ - ΤΕΒ. Ο 
ενοποιηµένος κύκλος εργασιών παρουσιάζει αύξηση κατά 31% και ανήλθε σε 
139,6 δις δρχ. (409,6 εκ. €) έναντι 106,4 δις δρχ. (312,3 εκ. €) το αντίστοιχο 
διάστηµα του 2000. Τα ενοποιηµένα προ φόρων κέρδη σηµείωσαν αύξηση 
κατά 23% και διαµορφώθηκαν σε 17,8 δις δρχ. (52,2 εκ. €) έναντι 14,5 δις 
δρχ. (42,6 εκ. €). Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου, µετά την αφαίρεση των 
δικαιωµάτων µετοχών µειοψηφίας, διαµορφώθηκαν σε 12 δις δρχ. (35,1 εκ. €) 
έναντι 11,2 δις δρχ. (33 εκ. €), σηµειώνοντας αύξηση 7%. Η αύξηση των 
κερδών του Οµίλου αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, αφού στο σύνολό τους 
προέρχονται από τη λειτουργική δραστηριότητα των εταιριών που τον 
απαρτίζουν.  
 
Η Ελληνική Τεχνοδοµική παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 
18% που διαµορφώθηκε σε 57,5 δις δρχ. (168,7 εκ. €) έναντι 48,8 δις δρχ. 
(143,3 εκ. €). Τα προ φόρων κέρδη διαµορφώθηκαν σε 7,6 δις δρχ.(22,4 εκ. 
€) έναντι 8,8 δις δρχ. (25,8 εκ. €) το αντίστοιχο περυσινό διάστηµα. Θα πρέπει 
να διευκρινιστεί ότι τα κέρδη του εννεαµήνου του 2001 είναι στο σύνολό τους 
λειτουργικά ενώ στο αντίστοιχο περυσινό διάστηµα είχαν συµπεριληφθεί 
κέρδη από πωλήσεις συµµετοχών και χρεογράφων 4 δις δρχ (11,7 εκ. €). 
Κατά συνέπεια τα λειτουργικά κέρδη του εννεαµήνου του 2001 αυξήθηκαν 
κατά 41%. Ιδιαίτερα ικανοποιητική είναι η πορεία των µεγεθών της ΑΚΤΩΡ µε 
τα προ φόρων κέρδη να αυξάνονται κατά 72% και τον κύκλο εργασιών κατά 
68%. Τα κέρδη ανήλθαν σε 10,5 δις δρχ. (30,8 εκ. €) έναντι 6,1 δις δρχ. (18 
εκ. €) του εννεαµήνου του 2000. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 58,8 δις δρχ. 
(172,7 εκ. €) έναντι 35,1 δις δρχ. (103 εκ. €). Τα κέρδη της ΤΕΒ αυξήθηκαν 
κατά 142% και διαµορφώθηκαν σε 1,2 δις δρχ. (3,6 εκ. €) έναντι 495 εκατ. 
δρχ. (1,5 εκ. €) το εννεάµηνο του προηγουµένου έτους. Ο κύκλος εργασιών 
της σηµείωσε άνοδο κατά 12% και ανήλθε σε 22,8 δις δρχ. (66,9 εκ. €) έναντι 
20,4 δις δρχ. (59,9 εκ. €).  
 
Tα πραγµατοποιηθέντα αποτελέσµατα ικανοποιούν ιδιαίτερα τη διοίκηση του 
Οµίλου, προσεγγίζοντας τα ανώτατα όρια των προβλέψεών της, τάση η οποία 
αναµένεται να διατηρηθεί ή και να βελτιωθεί περαιτέρω στο σύνολο της 
τρέχουσας οικονοµικής χρήσης. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Οµίλου, βάσει 
των υπογεγραµµένων συµβάσεων, αγγίζει τα 400 δις δρχ. (1.173,8 εκ €). Τα 
αποτελέσµατα του εννεαµήνου δικαιώνουν πλήρως τη στρατηγική της 
∆ιοίκησης του Οµίλου. Επιβεβαιώνουν την επιλογή της συγχώνευσης και 
δηµιουργούν σηµαντική δυναµική και ενόψει των δοµικών αλλαγών που 
αποφασίστηκαν. 


