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Σηµαντική αύξηση στα κέρδη παρουσιάζει ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ 

ΤΕΒ Α.Ε. κατά το πρώτο τρίµηνο του 2006. Για πρώτη χρονιά φέτος, σηµαντικό 

µέρος αυτών προέρχεται από νέες δραστηριότητες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το 

ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της έχει φτάσει σε ιστορικά 

υψηλά επίπεδα και διαµορφώνεται σε € 2,7 δις €. Με βάση τα στοιχεία αυτά η 

διοίκηση του Οµίλου εκτιµά ότι στο σύνολο του έτους θα υπάρξει σηµαντική αύξηση 

τόσο του κύκλου εργασιών όσο και των κερδών.  

 

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών για το πρώτο τρίµηνο του 2006 ανήλθε σε € 135,4 

εκατ. έναντι € 143,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι σηµειώνοντας µείωση της 

τάξεως του 5,8%. Η ανωτέρω εξέλιξη των πωλήσεων επηρεάστηκε από τη µείωση 

του κύκλου εργασιών στον τοµέα των κατασκευών και της ανάπτυξης γης και 

ακινήτων ενώ αντίθετα ο κύκλος εργασιών των λοιπών δραστηριοτήτων έχει αυξηθεί 

αναφέροντας ενδεικτικά τον κύκλο εργασιών του κλάδου ενέργειας και 

περιβάλλοντος που σηµείωσε αύξηση κατά 78%.  

 

Να σηµειωθεί ότι έχουν αρχίσει να διαφοροποιούνται οι πηγές εσόδων του Οµίλου 

και να ενισχύονται από τις νέες δραστηριότητες, ενώ η ΑΚΤΩΡ κατασκευαστικός 

βραχίονας του Οµίλου συνεχίζει να αποτελεί την κύρια πηγή εσόδων συµµετέχοντας 

µε 87% στον ενοποιηµένο κύκλο εργασιών.   

 

Το µικτό κέρδος σε ενοποιηµένο επίπεδο ανήλθε σε € 33,1 εκατ. έναντι € 30,8 εκατ. 

το πρώτο τρίµηνο του 2005 παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 7,7%. Το 

περιθώριο µικτού κέρδους διαµορφώθηκε το πρώτο τρίµηνο του 2006 στα 24,5% επί 

του κύκλου εργασιών έναντι 21,4% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, σηµειώνοντας 

αύξηση της τάξεως των 3,1 ποσοστιαίων µονάδων, γεγονός που αποδίδεται κύρια 



στα υψηλά περιθώρια κέρδους µε τα οποία λειτουργούν οι κλάδοι των νέων 

δραστηριοτήτων.   

 

Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 

πραγµατοποίησαν αύξηση της τάξεως του 4,6% και ανήλθαν στα € 31,8 εκατ. έναντι 

€ 30,4 εκατ. του πρώτου τριµήνου του 2005. Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων και 

τόκων ανάλογα ανήλθαν στο πρώτο τρίµηνο του 2006 σε € 26,1 εκατ. έναντι € 23,9 

αύξηση της τάξεως του 8,7%. Επιπλέον τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων 

αυξήθηκαν κατά 33,7% και διαµορφώθηκαν στα € 34 εκατ. αύξηση που αποδίδεται 

στην άνοδο των κερδών από συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Στο λογαριασµό αυτό 

περιλαµβάνονται τα κέρδη από παραχωρήσεις οι οποίες ενοποιούνται µε τη µέθοδο 

της καθαρής θέσης.  

 

Αξίζει να αναφερθεί ότι σηµαντική συνεισφορά στα κέρδη προέρχεται από τη 

δραστηριοποίηση του Οµίλου στη Γερµανία µέσω της θυγατρικής HERHOF GMBH 

στον τοµέα απορριµµάτων.  

 

Τα καθαρά ενοποιηµένα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας 

αυξήθηκαν κατά 78,8% και ανήλθαν για το πρώτο τρίµηνο του 2006 σε € 24,7 εκατ. 

έναντι € 13,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, γεγονός το οποίο αποδίδεται 

κυρίως στη σηµαντική µείωση των δικαιωµάτων µειοψηφίας από την απόκτηση του 

συνόλου των µετοχών της ΑΚΤΩΡ. Τέλος τα ενοποιηµένα κέρδη µετά από φόρους 

ανά µετοχή διαµορφώθηκαν για το πρώτο τρίµηνο του 2006 σε € 0,16 έναντι € 0,11 

το αντίστοιχο τρίµηνο του 2005.  

 

Σε ό,τι αφορά τα µεγέθη της µητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 2,4 

εκατ. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε € 1,2 εκατ., ενώ τα 

κέρδη προ φόρων διαµορφώθηκαν στα € 1,6 εκατ. Τα καθαρά κέρδη της µητρικής 

µετά από φόρους  ανήλθαν σε € 1,25 εκατ.   

 

Επισηµαίνεται ότι το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της  

ανέρχεται αυτή τη στιγµή στα € 2,7 δις. και αφορά τόσο υπογεγραµµένες, όσο και 

άµεσα προς υπογραφή συµβάσεις έργων. Το µέγεθος αυτό αποτελεί το υψηλότερο 

που έχει εµφανίσει ιστορικά η ΑΚΤΩΡ, θεµελιώνοντας υγιή λειτουργική βάση 

περαιτέρω ανάπτυξης, τόσο σε µεσοπρόθεσµο χρονικό ορίζοντα, όσο και 

µακροπρόθεσµα 

 


