
30 Ιουνίου 2005  
Οικονοµικά µεγέθη της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. 
στο πρώτο τρίµηνο 2005  
  
  
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ 
ΑΕ στο πρώτο τρίµηνο του 2005 διαµορφώθηκαν σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα ως εξής: 
Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 
ΤΕΒ διαµορφώθηκε στα 127,30 εκ. € έναντι 212,16 εκ. € στο πρώτο τρίµηνο 
του 2004.  
Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 
διαµορφώθηκαν σε 20,73 εκ. € έναντι 41,80 εκ. € στο πρώτο τρίµηνο του 
2004 και τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων και αποσβέσεων ήταν 27,19 εκ. € έναντι 47,56 εκ. €.  
Τα κέρδη προ φόρων διαµορφώθηκαν σε 30,40 εκ. € από 41,96 εκ. € στο 
τρίµηνο του 2004 ενώ τα κέρδη µετά από φόρους στο τρίµηνο του 2005 ήταν 
22,81 εκ. € από 27,71 το αντίστοιχο διάστηµα του 2004.  
Τα κέρδη µετά από φόρους κατανέµονται ως εξής: 
- Στους µετόχους της εταιρίας: 17,89 εκ. € έναντι 18,68 εκ. € το αντίστοιχο 
διάστηµα του 2004 
- Σε δικαιώµατα µειοψηφίας : 4,91 εκ. € από 9,03 εκ. € το αντίστοιχο διάστηµα 
του 2004 . 
 
Τα κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή ήταν 0,14 € από 0,15 €. 
Η καθαρή θέση 31.3.2005 ανήλθε σε 715,85 εκ. € έναντι 623,72 εκ. €. 
 
Τα µη ενοποιηµένα µεγέθη της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ 
διαµορφώθηκαν ως εξής: 
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ 
διαµορφώθηκε στα 2 εκ. € έναντι 2,46 εκ. € στο πρώτο τρίµηνο του 2004. 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων 
διαµορφώθηκαν σε 0,50 εκ. € έναντι 1,15 εκ. € στο τρίµηνο του 2004, ενώ τα 
κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων ήταν 0,59 εκ. € έναντι 1,21 εκ. €. 
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,53 εκ. € από 1,39 εκ. € στο τρίµηνο του 
2004 και τα κέρδη µετά από φόρους στο τρίµηνο του 2005 ανήλθαν σε 1,21 
εκ. € από 0,69 το αντίστοιχο διάστηµα του 2004. 
Η καθαρή θέση της εταιρείας στις 31.3.2005 ήταν 560,67 εκ. € έναντι 527,16 
εκ. € 
 
 
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2005 
 


