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Ο ‘Οµιλος εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ανακοίνωσε τα οικονοµικά του 

αποτελέσµατα για τη χρήση του 2006 µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (I.F.R.S.). 

 

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε για τη χρήση του 2006 σε 717,6 εκατ. € 

έναντι 581,8 εκατ. € το 2005, σηµειώνοντας αύξηση 23,3%.  

 

Τα ενοποιηµένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) διαµορφώθηκαν για τη χρήση 2006 

σε  51,8 εκατ. € έναντι  78,5 εκατ. € το 2005 µειωµένα κατά  34,0%. Τα ενοποιηµένα 

κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA) διαµορφώθηκαν για τη χρήση 2006 σε 71 εκατ. € έναντι 96,8 εκατ. € το 2005 

µειωµένα κατά 26,6%.  

 

Τα ενοποιηµένα κέρδη µετά από φόρους σηµείωσαν πτώση κατά 31% και διαµορφώθηκαν 

σε 50,6 εκατ. €, ενώ τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν  για 

τη χρήση του 2006 σε 47,5 εκατ. € έναντι 61 εκατ. € το 2005 σηµειώνοντας µείωση κατά 

22,1%.  

 

Τα ενοποιηµένα κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή µειώθηκαν στα επίπεδα των 0,30 € 

έναντι  0,45 € το 2005. 

 

 



Ειδικότερα: 

 
• Για το 2006 o κατασκευαστικός κλάδος του Οµίλου παρουσίασε κύκλο εργασιών 

610,6 εκατ. €, λειτουργικά κέρδη (αποτελέσµατα εκµετάλλευσης) 32,7 εκατ. € και 

καθαρά κέρδη 13,8 εκατ. €. Η συγκεκριµένη χρήση επιβαρύνθηκε µε σηµαντικές 

δαπάνες που αφορούν σε στρατηγικούς στόχους του Οµίλου και θα έχουν 

µακροχρόνιες ευεργετικές επιδράσεις. Συγκεκριµένα η µείωση της κερδοφορίας της 

κατασκευής οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο κόστος της ανάπτυξης των αγορών 

του εξωτερικού και στην ανάληψη νέων έργων στο εσωτερικό που οδήγησαν σε 

ανεκτέλεστο υπόλοιπο για την ΑΚΤΩΡ και τις θυγατρικές της στο ύψος πλέον των 

4 δις €. Έτσι οι προοπτικές της κατασκευής για το 2007 και το 2008 

παρουσιάζονται θετικές. 

 Ο κλάδος των Λατοµείων παρουσίασε για τη χρήση 2006 κύκλο εργασιών 15,6 

εκατ. €, λειτουργικά κέρδη 2 εκατ. € και καθαρά κέρδη 1,4 εκατ. €.  

 

• Η συµµετοχή των παραχωρήσεων στα καθαρά κέρδη του Οµίλου το 2006 ήταν 21 

εκατ. €. Η συνεισφορά του κλάδου αυτού στα οικονοµικά αποτελέσµατα του 

Οµίλου αναµένεται να είναι ακόµα µεγαλύτερη τα επόµενα χρόνια µε την 

διεύρυνση του χαρτοφυλακίου των έργων παραχώρησης.   Επιπλέον της 

συµµετοχής  στην Αττική Οδό και στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, η ΕΛΤΕΒ 

εξασφαλίζει σηµαντικό µερίδιο από την µεγάλη αγορά των νέων 

συγχρηµατοδοτούµενων έργων. 

Επίσης η συγχώνευση µε διάσπαση της  ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.  θα οδηγήσει σε 

αύξηση της συµµετοχής κατά 20,1% στην ΑΤΤΙΚΗ Ο∆Ο, οπότε ο Όµιλος θα 

ενοποιεί στα αποτελέσµατά του τα αποτελέσµατα της ΑΤΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ, αύξηση 

κατά 4,8% στη ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ και αύξηση κατά 13,3% στον 

αυτοκινητόδροµο Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα. 

Παράλληλα ο Όµιλος θα προχωρήσει σε δηµιουργία Εταιρείας Παραχωρήσεων, 

100% θυγατρικής, όπου θα συγκεντρώσει όλες τις αντίστοιχες συµµετοχές και θα 

ενσωµατώσει την τεχνογνωσία του στην χρηµατοδότηση και λειτουργία έργων, εν 

όψει των αναµενόµενων δηµοπρατήσεων νέων παραχωρήσεων στην Ελλάδα 

(Σ∆ΙΤ) και στα Βαλκάνια. Η Εταιρεία αυτή θα µετέχει στην Αττική Οδό, στη 

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, στην Υποθαλάσσια Σήραγγα Θεσ/κης, στον 

αυτοκινητόδροµο Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα, στον αυτοκινητόδροµο Μαλιακός 

Κλειδί και στον αυτοκινητόδροµο Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα. 

 

• Ο κλάδος της Ενέργειας και Περιβάλλοντος παρουσίασε για το 2006 ενοποιηµένα 

έσοδα ύψους 65,1 εκατ. €, λειτουργικά κέρδη 12,3 εκατ. € και καθαρά κέρδη 6,8 



εκατ. €. Με την πεποίθηση ότι ο τοµέας αυτός θα παρουσιάσει αλµατώδη 

ανάπτυξη και θα δηµιουργήσει µεγάλη αξία, ο Όµιλος έχει προβεί σε σηµαντικές 

επενδύσεις τα τελευταία χρόνια,  µε ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και επέκταση στο 

εξωτερικό, οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει να αποδίδουν.  

 

• Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε για τη χρήση 2006 ενοποιηµένα 

έσοδα της τάξης των 20,6 εκατ. €, λειτουργικά κέρδη 5,4 εκατ. € και καθαρά 

κέρδη 2,8 εκατ. €. Ο Όµιλος δίνει αυτή τη στιγµή ιδιαίτερη έµφαση στην 

ολοκλήρωση των ήδη δροµολογηµένων διαδικασιών για τα ακίνητα στην Κάντζα 

και τη Γυαλού καθώς και την εκµετάλλευση επενδυτικών ευκαιριών στα Βαλκάνια 

και ιδιαίτερα στη Ρουµανία.  

 

• Σε επίπεδο µητρικής εταιρείας ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε 6,6 εκατ. € 

έναντι 6,9 εκατ. € το 2005 µειωµένος κατά 5%.  Τα αποτελέσµατα προ φόρων, 

τόκων και αποσβέσεων διαµορφώθηκαν σε -0,017 εκατ. €, ενώ τα κέρδη προ 

φόρων µειώθηκαν κατά 5,4% διαµορφωµένα στα 35,3 εκατ. €. Τα καθαρά κέρδη 

µετά από φόρους  µειώθηκαν κατά 13,4% ήτοι 31,1 εκατ. € το 2006 έναντι 35,9 

εκατ. € το 2005. Τέλος τα κέρδη µετά από φόρους  ανά µετοχή διαµορφώθηκαν 

στα 0,20 € έναντι 0,27 € για το 2005.   

 

Η διοίκηση της εταιρείας για τη χρήση 2006 θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των 

µετόχων µέρισµα αυξηµένο σε σχέση µε το 2005 κατά 2 λεπτά δηλαδή 0,18 € ανά µετοχή. 

 

Για την χρήση του 2007 αναµένεται αύξηση κύκλου εργασιών της τάξεως του 10% µε 

µικρή βελτίωση των αποτελεσµάτων της κατασκευής.   

 


