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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 

ΣΤΟ  Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2008 
 
Ο Όµιλος εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοινώνει τα οικονοµικά του αποτελέσµατα για την 

περίοδο 1.1.2008 έως 30.6.2008 µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (I.F.R.S.). 

 

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε για την περίοδο 1.1.2008 έως 30.6.2008 σε 

791,6 εκατ. € έναντι 415,4 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2007, σηµειώνοντας 

αύξηση 90,6%.  

 

Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων (EBIT) 

ανήλθαν για την  περίοδο 1.1.2008 έως 30.6.2008  σε 107,8 εκατ. € έναντι  47,3 εκατ. € 

για την αντίστοιχη περίοδο του 2007 αυξηµένα κατά 128,1%. Τα ενοποιηµένα κέρδη προ 

φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 

διαµορφώθηκαν σε 146,5 εκατ. € έναντι 58 εκατ. € για την αντίστοιχη περίοδο του  2007 

αυξηµένα κατά 152,6%.  

 

Τα καθαρά κέρδη µετά από τα δικαιώµατα της µειοψηφίας ανήλθαν σε 43,5 εκατ. € και 

είναι αυξηµένα κατά 8,1% από τα αντίστοιχα καθαρά κέρδη µετά από δικαιώµατα 

µειοψηφίας του 1ου εξαµήνου 2007 προσαρµοσµένα για τα µη επαναλαµβανόµενα κέρδη 

(έκτακτα κέρδη από συναλλαγή της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ, και πώληση της ΑΤΤΙΚΕΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ).  Χωρίς την παραπάνω προσαρµογή, τα ενοποιηµένα κέρδη µετά 

από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας είναι µειωµένα κατά 52,1% έναντι της αντίστοιχης 

περιόδου του 2007.  

 

 

Τα ενοποιηµένα κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή διαµορφώθηκαν στα επίπεδα των 

0,25 € έναντι  0,57 €  για το αντίστοιχο διάστηµα του 2007, λόγω της αύξησης του 

αριθµού µετοχών µετά τη συγχώνευση µε την ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ καθώς και των µη 

επαναλαµβανοµένων κερδών της χρήσεως του 2007. 

 



Ειδικότερα: 

 
� O κατασκευαστικός κλάδος του Οµίλου για το πρώτο εξάµηνο του 2008 

παρουσίασε κύκλο εργασιών 593,1 εκατ. € έναντι 339 εκατ. € για το αντίστοιχο 

διάστηµα του 2007. Τα λειτουργικά κέρδη (αποτελέσµατα εκµετάλλευσης) της 

κατασκευής ανήλθαν σε 32,1 εκατ. € έναντι 12,6 εκατ. € για την αντίστοιχη 

περίοδο του 2007. Οι προοπτικές της κατασκευής είναι θετικές. Στην ελληνική 

αγορά έχουν ήδη αρχίσει να εκτελούνται το 2008 τα µεγάλα 

συγχρηµατοδοτούµενα έργα όπου η ΑΚΤΩΡ διαδραµατίζει ηγετικό ρόλο, ενώ 

έχουµε και τα πρώτα υπολογίσιµα αποτελέσµατα από το εξωτερικό που εκτιµάται 

ότι συνεχώς θα αυξάνονται. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής 

δραστηριότητας του οµίλου ξεπερνά σήµερα τα 4,8 δις Ευρώ. 

� Ο κλάδος των Παραχωρήσεων είχε το πρώτο εξάµηνο του 2008 ενοποιηµένα 

έσοδα 128,9 εκατ. €, λειτουργικά κέρδη 72,4 εκατ. € και καθαρά κέρδη µετά από 

φόρους  45,9 εκατ. € µετά την ενοποίηση των αποτελεσµάτων της Αττικής Οδού. 

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. 

�  Στον κλάδο της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος, ο Όµιλος παρουσίασε για 

το  πρώτο εξάµηνο του 2008  ενοποιηµένα έσοδα  53,4 εκατ. € έναντι 37,2 εκατ. € 

αυξηµένα κατά 43,5%, αποτελέσµατα εκµετάλλευσης στα 11,2 εκατ. € έναντι 13,5 

εκατ. € µειωµένα κατά 17,3% και καθαρά κέρδη µετά από φόρους στα 4,8 εκατ. € 

έναντι 9,2 εκατ. € µειωµένα κατά 48%.  

� Ο κλάδος των Λατοµείων παρουσίασε στο πρώτο εξάµηνο του 2008  κύκλο 

εργασιών 12,4 εκατ. €. έναντι 7,7  εκατ. € την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, 

αυξηµένο κατά 61,3%  και αποτελέσµατα εκµετάλλευσης -2,1 εκατ. € λόγω 

αναδιάρθρωσης και επενδύσεων στο συγκεκριµένο τοµέα. 

� Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε το πρώτο εξάµηνο του 2008  

ενοποιηµένα έσοδα της τάξης των 2,1 εκατ. €, αποτελέσµατα εκµετάλλευσης -1,7 

εκατ. € και ζηµίες µετά από φόρους 2 εκατ. €.  

Σε επίπεδο µητρικής εταιρείας ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε 1,2 εκατ € έναντι  1,3 

εκατ. € για την αντίστοιχη περίοδο του 2007 µειωµένος κατά 6,7%.  Τα αποτελέσµατα 

προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 

διαµορφώθηκαν σε -3,7 εκατ. €, τα κέρδη προ φόρων σε 21,9 εκατ. €.  και τα καθαρά 

κέρδη µετά από φόρους  σε 21,4 εκατ.  €  για το πρώτο εξάµηνο του 2008.  

 


