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Ο όµιλος εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ανακοίνωσε τα οικονοµικά 

αποτελέσµατα για τη χρήση 2005 µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (I.F.R.S.). 

 

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών για τη χρήση 2005 εµφανίστηκε µειωµένος κατά 

24,9% και διαµορφώθηκε σε € 581,8 εκατ. έναντι € 775,1 εκατ. το 2004. Η µείωση 

αυτή αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην γενικότερη ύφεση που παρουσίασε ο 

κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα το 2005, µετά από την ολοκλήρωση των 

ολυµπιακών έργων καθώς επίσης και στις καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην 

ανάθεση νέων έργων υποδοµής. Στο σηµείο αυτό είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι ο 

τοµέας των κατασκευών αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων για τον όµιλο 

συµµετέχοντας στον ενοποιηµένο κύκλο εργασιών µε ποσοστό 88,5%. 

 

Η υστέρηση που παρατηρήθηκε στον κύκλο εργασιών επηρέασε αντίστοιχα τα µικτά 

κέρδη, τα οποία σε ενοποιηµένη βάση ανήλθαν σε € 116,4 εκατ. έναντι € 161,5 εκατ. 

το 2004 σηµειώνοντας πτώση της τάξεως του 27,9%. Αξιοσηµείωτο είναι ότι παρά 

την µείωση του κύκλου εργασιών το περιθώριο µικτού κέρδους παρέµεινε σταθερό 

για τη χρήση 2005 και διαµορφώθηκε σε 20,8% επί του συνόλου του ενοποιηµένου 

κύκλου εργασιών, γεγονός που καταδεικνύει τη διατήρηση της λειτουργικής 

αποτελεσµατικότητας της εταιρείας. 

  

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) µειώθηκαν κατά 33% 

φτάνοντας τα € 96,8 εκατ. έναντι € 144,5 εκατ. πέρυσι, επηρεασµένα κυρίως από την 

πτώση του κύκλου εργασιών. Τα κέρδη προ φόρων εµφανίζονται µειωµένα κατά 

11,9% στα € 106,2 εκατ. έναντι € 120,5 εκατ. το 2004.  

 



Επιπρόσθετα τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας 

αυξήθηκαν κατά 20,3% και ανήλθαν σε € 61,0 εκατ. έναντι € 50,7 εκατ. το 2004, 

γεγονός το οποίο αποδίδεται κυρίως στη µείωση των δικαιωµάτων µειοψηφίας που 

προέκυψε από την απορρόφηση της ΑΚΤΩΡ. Αξίζει εδώ να υπενθυµίσουµε ότι µέσα 

στο 2005 πραγµατοποιήθηκε η εξαγωγή της ΑΚΤΩΡ από το ΧΑ και η απόκτηση 

100% των µετοχών της από την  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ. Τέλος τα κέρδη 

µετά από φόρους ανά µετοχή διαµορφώθηκαν το 2005 σε €0,45 έναντι €0,40 την 

αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.  

 

Σε επίπεδο µητρικής εταιρείας ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε € 7,0 εκατ. 

έναντι € 9,2 εκατ. το 2004 µειωµένος κατά 24%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και 

αποσβέσεων ανήλθαν σε € 8,1 εκατ. αυξηµένα κατά 47% σε σχέση µε την αντίστοιχη 

περίοδο πέρυσι, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 1,4% διαµορφωµένα στα 

€ 37,3 εκατ. Τα καθαρά κέρδη µετά φόρων αυξήθηκαν κατά 5,8% και ανήλθαν στα 

€35,9 εκατ. το 2005 έναντι € 33,9 εκατ. το 2004. Τέλος τα κέρδη µετά φόρων ανά 

µετοχή παρέµειναν σταθερά στα € 0,27.   

 

Με βάση τα ανωτέρω αποτελέσµατα η διοίκηση της εταιρείας για τη χρήση 2005 θα 

προτείνει στη Γενική Συνέλευση των µετόχων µέρισµα € 0,16 ανά µετοχή.    

 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας ξεπερνά τα € 2,0 δις., 

µε το 42% αυτού να αφορά έργα του εξωτερικού, στοιχείο που αποτελεί ισχυρή βάση 

περαιτέρω ανάπτυξης. 

  

Σε διεθνές επίπεδο η εταιρεία εκµεταλλευόµενη την ευελιξία της και την υψηλή 

τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει από την κατασκευή σύνθετων έργων στην Ελλάδα, 

έχει αρχίσει να εδραιώνεται και να αναλαµβάνει σηµαντικά έργα στα Βαλκάνια και τη 

Μέση Ανατολή. Αξίζει εδώ να αναφερθεί η ανάληψη σηµαντικότατου έργου στο Οµάν 

ύψους € 1,5 δις. σε κοινοπραξία µε µεγάλο τουρκικό όµιλο. Το έργο αφορά την 

πρώτη από τις δέκα φάσεις ανάπτυξης της νέας πόλης µε την επωνυµία Blue City. 

Τέλος ξεκίνησε η λειτουργία µονάδας διαχείρισης αστικών και εµπορικών 

απορριµµάτων στη Γερµανία από την ΗΛΕΚΤΩΡ, θυγατρική εταιρεία του οµίλου. 


