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Εντυπωσιακή αύξηση αποτελέσµατα του Οµίλου κατά το πρώτο 
εξάµηνο 2000   
  
  
Εντυπωσιακή αύξηση παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα του Οµίλου 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ - ΑΚΤΩΡ - ΤΕΒ κατά το πρώτο εξάµηνο του 
τρέχοντος έτους σε σχέση µε το αντίστοιχο περυσινό διάστηµα. Ο 
ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του Οµίλου διαµορφώθηκε στα 68,8 δις. δρχ. 
έναντι 40,1 δις. δρχ ,κατά το περσινό εξάµηνο, παρουσιάζοντας αύξηση της 
τάξεως του 71,6 %. Τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν στα 8,1 δις. δρχ. έναντι 4,6 
δις. δρχ. το αντίστοιχο περυσινό διάστηµα σηµειώνοντας αύξηση κατά 76%. 
Σηµειώνεται ότι στα περυσινά αποτελέσµατα συµπεριλαµβάνεται και η 
ΑΚΤΩΡ ώστε να µπορεί να γίνεται σύγκριση. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το 
γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν των αποτελεσµάτων προέρχεται από 
λειτουργικά κέρδη, γεγονός που καταδεικνύει τόσο το δυναµισµό όσο και τις 
προοπτικές του Οµίλου.  
 
Η ∆ιοίκηση του Οµίλου εκτιµά ότι έως το τέλος του έτους ο συνολικός κύκλος 
εργασιών του Οµίλου θα ξεπεράσει τα 120 δις. δρχ. ενώ τα προ φόρων κέρδη 
θα διαµορφωθούν στα επίπεδα των 18 δις. δρχ. Ο κύκλος εργασιών της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗΣ Α.Ε., κατά το πρώτο εξάµηνο του 2000, 
ανήλθε στα 32,9 δις. δρχ. έναντι 24,3 δις. δρχ. το αντίστοιχο περυσινό 
διάστηµα παρουσιάζοντας αύξηση κατά 35,4%. Τα προ φόρων κέρδη 
έφτασαν 3,5 δις. δρχ. από 2,8 δις. δρχ. σηµειώνοντας αύξηση της τάξεως του 
25%. Τα κέρδη της ΑΚΤΩΡ παρουσιάζουν εντυπωσιακή αύξηση κατά 116% 
και διαµορφώθηκαν στα 4,1 δις. δρχ. έναντι 1,9 δις. δρχ. την αντίστοιχη 
περυσινή περίοδο. Ο κύκλος εργασιών παρουσιάζεται αυξηµένος κατά 57,6% 
και διαµορφώθηκε στα 23 δις. δρχ. έναντι 14,6 δις. δρχ. Σηµαντική αύξηση 
παρουσιάζουν και τα µεγέθη της ΤΕΒ αφού ο κύκλος εργασιών της ανήλθε 
στα 11,3 δις. δρχ. έναντι 6,4 δις. δρχ. το αντίστοιχο περυσινό εξάµηνο, 
σηµειώνοντας αύξηση 76,6% και τα προ φόρων κέρδη έφτασαν τα 397 εκ. 
δρχ. έναντι 218 εκ. δρχ. αυξηµένα κατά 82%. 
 
 Η θεαµατική αύξηση των αποτελεσµάτων του Οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ - ΑΚΤΩΡ - ΤΕΒ αποδίδεται στα πολλά και σηµαντικά έργα 
που εκτελεί, µε επιτυχία, και µε σηµαντικότερο αυτό της Αττικής Οδού. Το 
ανεκτέλεστο υπόλοιπο, µε βάση τις υπογεγραµµένες συµβάσεις, ξεπερνά τα 
370 δις. δρχ.  
 


