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

αποτελέσµατα για το πρώτο τρίµηνο του 2007 µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (I.F.R.S.). 

 

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε για το πρώτο τρίµηνο του 2007 σε 186,2 

εκατ. € έναντι 135,4 εκατ. € το αντίστοιχο τρίµηνο του 2006, σηµειώνοντας αύξηση 

37,5%.  

 

Τα ενοποιηµένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) διαµορφώθηκαν για το πρώτο 

τρίµηνο του 2007  σε 11,6 εκατ. € έναντι  27,7 εκατ. € για την αντίστοιχη περίοδο του 

2006 µειωµένα κατά 58%. Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν σε 16,4 εκατ. € 

έναντι 33,5 εκατ. € για την αντίστοιχη περίοδο του  2006 µειωµένα κατά 51%.  

 

Τα ενοποιηµένα κέρδη µετά από φόρους σηµείωσαν πτώση κατά 32,4% και 

διαµορφώθηκαν σε 17,5  εκατ. €, ενώ τα κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα 

µειοψηφίας ανήλθαν  για το πρώτο τρίµηνο του 2007 σε 16,1 εκατ. € έναντι 24,7 εκατ. € 

για την αντίστοιχη περίοδο του 2006 σηµειώνοντας µείωση κατά 34,8%.  

 

Τα ενοποιηµένα κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή µειώθηκαν στα επίπεδα των 0,10 € 

έναντι  0,16 €  για το αντίστοιχο διάστηµα του 2006. 

 

 

 

 

 

 

 



Ειδικότερα: 

 
• Για το πρώτο τρίµηνο του 2007 o κατασκευαστικός κλάδος του Οµίλου παρουσίασε 

κύκλο εργασιών 159,2 εκατ. €, αυξηµένο κατά 35% σε σχέση µε το αντίστοιχο 

τρίµηνο του 2006. Τα λειτουργικά κέρδη (αποτελέσµατα εκµετάλλευσης) 

διαµορφώθηκαν σε 4,3 εκατ. € και τα καθαρά κέρδη σε 2,5 εκατ. €, µειωµένα κατά 

78% και 82% αντίστοιχα σε σχέση µε το πρώτο τρίµηνο του 2006. Η µείωση των 

αποτελεσµάτων του κατασκευαστικού κλάδου οφείλεται, όπως έχει τονιστεί κατ’ 

επανάληψη, στα αυξηµένα έξοδα για µελέτες και εγκατάσταση σε σηµαντικά έργα 

του εξωτερικού, καθώς και για τη διεκδίκηση µεγάλων συγχρηµατοδοτούµενων 

έργων, τα οποία έχουν οδηγήσει στο υψηλότατο ανεκτέλεστο υπόλοιπο των 4,3 

δις €, για την ΑΚΤΩΡ και τις θυγατρικές της.  

Ο κλάδος των Λατοµείων παρουσίασε για το τρίµηνο αυτό κύκλο εργασιών 2,5 

εκατ. €, λειτουργικά κέρδη 0,6 εκατ. € και καθαρά κέρδη 0,5 εκατ. €. 

 

• Η συµµετοχή των παραχωρήσεων στα καθαρά κέρδη του Οµίλου το πρώτο 

τρίµηνο του 2007 ήταν 6,4 εκατ. € έναντι 4,7 το αντίστοιχο τρίµηνο του 2006. Οι 

συµβάσεις παραχώρησης αποτελούν βασική προτεραιότητα για τον Όµιλο της 

ΕΛΤΕΒ. Ήδη συµµετέχει µε σηµαντικό ποσοστό στην Αττική Οδό και τη Γέφυρα 

Ρίου – Αντιρρίου, ενώ το χαρτοφυλάκιό τις διευρύνεται µε την Υποθαλάσσια 

Σήραγγα Θεσσαλονίκης, τον αυτοκινητόδροµο Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα, τον 

αυτοκινητόδροµο Μαλιακός Κλειδί και τον αυτοκινητόδροµο Ελευσίνα-Κόρινθος-

Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα. Υπενθυµίζεται ότι το ποσοστό της σε Αττική Οδό, 

Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και στον Αυτοκινητόδροµο Κόρινθος – Τρίπολη – 

Καλαµάτα θα διευρυνθεί περαιτέρω µε τη συγχώνευση µέσω διάσπασης της 

ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Παράλληλα προχωράει ο σχεδιασµός για τη δηµιουργία εταιρίας 

παραχωρήσεων, 100% θυγατρικής, στην οποία η ΕΛΤΕΒ θα συγκεντρώσει όλες τις 

συµµετοχές της.    

  

• Ο κλάδος της Ενέργειας και Περιβάλλοντος παρουσίασε για το πρώτο τρίµηνο του 

2007 σηµαντική αύξηση σε σχέση µε τα αντίστοιχα µεγέθη του πρώτου τριµήνου 

του 2006 µε ενοποιηµένα έσοδα ύψους 18,8 εκατ. €, λειτουργικά κέρδη 6,4 εκατ. 

€ και καθαρά κέρδη 4,3 εκατ. €. Ο κλάδος αυτός παρουσιάζει συνεχώς αυξανόµενη 

συµµετοχή στα έσοδα και κέρδη του Οµίλου και κατ’ επέκταση στην αξία του.   

 

• Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε για το πρώτο τρίµηνο του 2007  

ενοποιηµένα έσοδα της τάξης των 5,1 εκατ. €, λειτουργικά κέρδη 0,9 εκατ. € και 

καθαρά κέρδη 0,3 εκατ. €.  Η στρατηγική της REDS εστιάζεται στα εξής: την 

επίτευξη ενδιάµεσων στόχων της συµφωνίας µε την LSGIE για το ακίνητο της 

Κάντζας, την έκδοση οικοδοµικών αδειών και την ολοκλήρωση των µισθώσεων του 

ακινήτου της Γυαλού, τη δυναµική επέκταση στο εξωτερικό µε προτεραιότητα την 



Ρουµανία, καθώς και την ανάπτυξη οικιστικών συγκροτηµάτων και κτιρίων 

γραφείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

 

Σε επίπεδο µητρικής εταιρείας ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε 481 χιλ. € έναντι  2,4 

εκατ. € για το πρώτο τρίµηνο του 2006 µειωµένος κατά 79,7%.  Τα αποτελέσµατα προ 

φόρων, τόκων και αποσβέσεων διαµορφώθηκαν σε -224 χιλ. €, ενώ τα κέρδη προ φόρων 

µειώθηκαν κατά 84% διαµορφωµένα στα 253 χιλ. €. Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους  

µειώθηκαν κατά 83,8% ήτοι  202 χιλ. €  για το πρώτο τρίµηνο του 2007 έναντι 1,2 εκατ. 

€ για το αντίστοιχο διάστηµα του 2006.  

 

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 το σύνολο της χρήσης του 2007 αναµένεται αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 10% 

µε διατήρηση των περιθωρίων κέρδους του 2006 για τον κατασκευαστικό κλάδο. 

 


