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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 

Σηµαντική Βελτίωση των Οικονοµικών Μεγεθών το 2007 

 

Ο Όµιλος εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ανακοίνωσε τα οικονοµικά του 

αποτελέσµατα για τη χρήση του 2007 µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (I.F.R.S.). 

 

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε για τη χρήση του 2007 σε 914,7 εκατ. € 

έναντι 717,6 εκατ. € το 2006, σηµειώνοντας αύξηση 27,5%.  

 

Τα ενοποιηµένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) διαµορφώθηκαν για τη χρήση 2007 

σε 80,8 εκατ. € έναντι  52,1 εκατ. € το 2006 αυξηµένα κατά 55,1%. Τα ενοποιηµένα 

κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 

(EBITDA) διαµορφώθηκαν για τη χρήση 2007 σε 108,3 εκατ. € έναντι 71,3 εκατ. € το 

2006 αυξηµένα κατά 52%.  

 

Τα ενοποιηµένα κέρδη µετά από φόρους σηµείωσαν αύξηση 174,6% και διαµορφώθηκαν 

σε 138,9 εκατ. €, ενώ τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν  για 

τη χρήση του 2007 σε 130 εκατ. € έναντι 47,5 εκατ. € το 2006 σηµειώνοντας αύξηση 

κατά 173,7%.  

 

Τα ενοποιηµένα κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή ανήλθαν στα επίπεδα των  0,81  € 

έναντι  0,30 € το 2006. 
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Ενοποιηµένα Έσοδα, 2007
Κατασκευή

Λατοµεία

Παραχωρήσεις

Ενέργεια & Περιβάλλον
Ανάπτυξη ακινήτων
Λοιπά



 

Ειδικότερα: 

 
� O κατασκευαστικός κλάδος του Οµίλου για το 2007 παρουσίασε κύκλο 

εργασιών 764,2 εκατ. €, λειτουργικά κέρδη (αποτελέσµατα εκµετάλλευσης) 34,1 

εκατ. € και καθαρά κέρδη µετά από φόρους 19,9 εκατ. €. Οι προοπτικές της 

κατασκευής για το µέλλον είναι θετικές. Στην ελληνική αγορά έχουν ήδη αρχίσει να 

εκτελούνται το 2008 τα µεγάλα συγχρηµατοδοτούµενα έργα όπου η ΑΚΤΩΡ 

διαδραµατίζει ηγετικό ρόλο. Επίσης, η ΑΚΤΩΡ θα διεκδικήσει σηµαντικό µερίδιο στα 

νέα έργα υποδοµής που αναµένεται να προκηρυχθούν. Το µεγαλύτερο µέρος 

αυτών αναµένεται να διοχετευτεί στα µεγάλα οδικά έργα. Επίσης σηµαντική 

αναµένεται να είναι και η συµβολή των έργων εξωτερικού. Το ανεκτέλεστο 

υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του οµίλου ξεπερνά σήµερα τα 5 

δις. Ευρώ  

 

� Ο κλάδος των Παραχωρήσεων είχε το 2007 ενοποιηµένα έσοδα 10,8 εκατ. €, 

λειτουργικά κέρδη 5,5 εκατ. € και καθαρά κέρδη µετά από φόρους 30,1 εκατ. €. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι όσον αφορά στις εταιρείες ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ, ΑΤΤΙΚΑ 

∆ΙΟ∆ΙΑ και ΑΤΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ, η ενοποίηση για τη χρήση 2007 καλύπτει µόνο 

το τελευταίο δεκαπενθήµερο του 2007, ενώ για το προηγούµενο διάστηµα της 

χρήσης, οι εν λόγω εταιρείες ενοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. Η 

συνεισφορά του κλάδου αυτού στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα του Οµίλου 

αναµένεται να είναι ακόµα µεγαλύτερη τα επόµενα χρόνια µε την διεύρυνση του 

χαρτοφυλακίου των έργων παραχώρησης που θα συνεισφέρουν σηµαντικά σε 

έσοδα και κέρδη. 

� Ο κλάδος των Λατοµείων παρουσίασε για τη χρήση 2007 κύκλο εργασιών 23,3 

εκατ. €, λειτουργικά κέρδη 2,9 εκατ. € και καθαρά κέρδη µετά από φόρους 1,2 

εκατ. €. 

� Για τους κλάδους Ενέργειας και Περιβάλλοντος ο Όµιλος παρουσίασε για το 

2007 ενοποιηµένα έσοδα ύψους 78,1 εκατ. €, λειτουργικά κέρδη 27,0 εκατ. € και 

καθαρά κέρδη µετά από φόρους 16,5 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, οι οποίες έχουν 

ήδη αρχίσει να αποδίδουν. Στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η 

ανάπτυξη έχει επιταχυνθεί σηµαντικά και αναµένεται να λάβει µεγαλύτερη ώθηση 



µε τη θεσµοθέτηση του νέου χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας που έχει ήδη δροµολογηθεί.  

Στον τοµέα του περιβάλλοντος, η συνολική στρατηγική του Οµίλου εστιάζεται στην 

παροχή φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων διαχείρισης απορριµµάτων 

καλύπτοντας όλο το φάσµα των διαθέσιµων µεθόδων. Επισηµαίνεται ότι το θέµα 

των αποβλήτων στην Ελλάδα, λόγω της κοινωνικής πίεσης και της ισχύουσας 

ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, έχει λάβει µεγάλες διαστάσεις και αναµένεται να υπάρξει 

µεγάλος αριθµός σχετικών έργων, στα οποία ο Όµιλος είναι έτοιµος να 

συµµετάσχει. 

� Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε για τη χρήση 2007 

ενοποιηµένα έσοδα της τάξης των 34,5 εκατ. €, λειτουργικά κέρδη 7,4 εκατ. € και 

καθαρά κέρδη µετά από φόρους 3,6 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 στην ανάπτυξη των νέων ακινήτων 

που απέκτησε στην Ελλάδα και τη Ρουµανία. 

 

Σε επίπεδο µητρικής εταιρείας για τη χρήση 2007, ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε  σε 

3,4 εκατ. € έναντι 6,6 εκατ. € το 2006 µειωµένος κατά 48,5%.  Τα αποτελέσµατα προ 

φόρων, τόκων και αποσβέσεων διαµορφώθηκαν σε 10,5 εκατ. €, ενώ τα κέρδη προ 

φόρων αυξήθηκαν κατά 14% διαµορφωµένα στα 40,3 εκατ. €. Τα καθαρά κέρδη µετά από 

φόρους  σηµείωσαν αύξηση κατά 15,7% ήτοι 36 εκατ. € το 2007 έναντι 31,1 εκατ. € το 

2006. Τέλος τα κέρδη µετά από φόρους  ανά µετοχή διαµορφώθηκαν στα 0,23 € έναντι 

0,20 € για το 2006.   

 

Η διοίκηση της εταιρείας για τη χρήση 2007 θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των 

µετόχων µέρισµα 0,18 € ανά µετοχή. 

 

 

 


