
 
Κηφισιά, 29 Αυγούστου 2014 

 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου – Α΄ Εξάµηνο 2014 
 
Ο Όµιλος εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοινώνει τα οικονοµικά του αποτελέσµατα για την περίοδο 

1.1.2014 έως 30.6.2014 µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

(I.F.R.S.). 

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών για την περίοδο 1.1.2014 έως 30.6.2014 ανήλθε σε 650,4 

εκατ. ευρώ έναντι 572,0 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013, σηµειώνοντας αύξηση 

13,7%. 

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

διαµορφώθηκαν για την περίοδο 1.1.2014 έως 30.6.2014 σε 20,0 εκατ. ευρώ. 

Περιλαµβάνουν όµως (α) αποµείωση ποσού 45,6 εκατ. ευρώ, λόγω της παρατεταµένης 

µείωσης της εύλογης αξίας της συµµετοχής του Οµίλου σε εταιρείες µεταλλείων, οι οποίες 

περιλαµβάνονται στα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, και της εκτίµησης 

για αντικειµενική ένδειξη ότι το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο έχει αποµειωθεί, και (β) 

εγκεκριµένες αποζηµιώσεις 9,8 εκατ. ευρώ από έργο παραχώρησης. ∆ιευκρινίζεται ότι η 

αποµείωση αξίας συµµετοχής αφορά αναταξινόµηση συσσωρευµένης ζηµιάς από το 

Αποθεµατικό ∆ιαθέσιµα προς Πώληση στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στα Λοιπά Έξοδα, 

χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση στην Καθαρή θέση του Οµίλου. Χωρίς το συνυπολογισµό της 

προαναφερόµενης αποµείωσης αξίας συµµετοχής αλλά και της αποζηµίωσης, τα 

αποτελέσµατα εκµετάλλευσης για το πρώτο εξάµηνο του 2014 θα ανέρχονταν σε 55,8 εκατ. 

ευρώ, παρουσιάζοντας δηλαδή αύξηση της τάξης του 12,4% σε σχέση µε τα λειτουργικά 

κέρδη 49,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάµηνο της προηγούµενης χρήσης. 

Αντίστοιχα τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 

και αποσβέσεων (EBITDA) αναπροσαρµοσµένα για την αποµείωση αξίας συµµετοχής και της 

αποζηµίωσης θα ανέρχονταν σε 108,0 εκατ. ευρώ αυξηµένα κατά 8,8%, έναντι των 99,3 

εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2013.  

Λόγω της προαναφερόµενης αποµείωσης συµµετοχής σε εταιρείες µεταλλείων τα 

ενοποιηµένα αποτελέσµατα προ φόρων ήταν ζηµιές 12,2 εκατ. ευρώ ενώ µετά από φόρους 

διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 24,4 εκατ. ευρώ. Τέλος, τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά από 

φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας, ήταν ζηµίες 34,9 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 18,6 εκατ. 

ευρώ πέρυσι.  



Τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα µετά από φόρους ανά µετοχή διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 

0,202 ευρώ σε έναντι ζηµιών 0,108 ευρώ για το αντίστοιχο διάστηµα του 2013. 

 

Ειδικότερα: 

 
� O κατασκευαστικός κλάδος του Οµίλου (κατασκευή και λατοµεία) για το πρώτο 

εξάµηνο του 2014, παρουσίασε κύκλο εργασιών 471,5 εκατ. ευρώ έναντι 407,1 εκατ. 

ευρώ για το αντίστοιχο διάστηµα του 2013, σηµειώνοντας αύξηση 15,8%. Τα 

αποτελέσµατα εκµετάλλευσης της κατασκευής προσαρµοσµένα για την αποµείωση 

αξίας συµµετοχής σε εταιρείες µεταλλείων ανήλθαν σε κέρδη 12,9 εκατ. ευρώ 

αυξηµένα κατά 31,6% έναντι των κερδών 9,8 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο 

του 2013. Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 39,4 εκατ. 

ευρώ λόγω της προαναφερόµενης αποµείωσης αξίας συµµετοχής. Τα 

αναπροσαρµοσµένα αποτελέσµατα µετά από φόρους  θα ήταν κέρδη 6,2 εκατ. ευρώ. 

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του Οµίλου 

παραµένει υψηλό και ανέρχεται σε 3,8 δις ευρώ, ενώ υπάρχουν συµβάσεις προς 

υπογραφή ύψους 537 εκατ. ευρώ.  

� Ο κλάδος των Παραχωρήσεων είχε το πρώτο εξάµηνο του 2014 ενοποιηµένα 

έσοδα 101,1 εκατ. ευρώ έναντι 105,4 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστηµα του 

2013, µειωµένα κατά 4,1%. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ανήλθαν σε € 37,7 

εκατ. αυξηµένα κατά 37,3% έναντι των € 27,5 εκατ. για το αντίστοιχο διάστηµα 

πέρυσι, περιλαµβάνουν όµως εγκεκριµένη αποζηµίωση € 9,8 εκατ. από έργο 

παραχώρησης. Χωρίς τη προαναφερόµενη αποζηµίωση τα λειτουργικά κέρδη θα ήταν 

€ 27,9 εκατ. βελτιωµένα κατά περίπου 2% έναντι του αντίστοιχου διαστήµατος 

πέρυσι. Τα κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε 14,4 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 12,8 

εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάµηνο του 2013. 

�  Στον κλάδο του Περιβάλλοντος, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο πρώτο εξάµηνο 

του 2014 σε 57,2 εκατ. ευρώ έναντι 37,3 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστηµα του 

2013, αυξηµένος κατά 53,5%, αποτελέσµατα εκµετάλλευσης στα 8,9 εκατ. ευρώ 

έναντι 6,5 εκατ. ευρώ αυξηµένα κατά 36,5% και κέρδη µετά από φόρους 6,6 εκατ. 

ευρώ έναντι 3,9 εκατ. ευρώ αυξηµένα κατά 68,9%. 

� Ο κλάδος των Αιολικών Πάρκων παρουσίασε για το πρώτο εξάµηνο του 2014 

ενοποιηµένα έσοδα 16,9 εκατ. ευρώ έναντι 19,0 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο 

διάστηµα του 2013, µειωµένα κατά 11,0% λόγω συγκυριακά µειωµένων 

ανεµολογικών δεδοµένων το 1ο εξάµηνο 2014. Ως εκ τούτου τα αποτελέσµατα 

εκµετάλλευσης ανήλθαν σε 7,8 εκατ. ευρώ έναντι 8,6 εκατ. ευρώ, και τα κέρδη µετά 

από φόρους ανήλθαν 2,7 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ. 



� Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε το πρώτο εξάµηνο του 2014 

ενοποιηµένα έσοδα της τάξης των 3,1 εκατ. ευρώ έναντι 2,7 εκατ. ευρώ την 

αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξηµένα κατά 13,5%, αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 

0,3 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 0,2 εκατ. ευρώ και ζηµίες µετά από φόρους 0,4 εκατ. 

ευρώ έναντι ζηµιών 2,0 εκατ. ευρώ.  

 

Ο καθαρός δανεισµός του Οµίλου στις 30.06.2014 διαµορφώθηκε σε 395,6 εκατ. ευρώ, 

µειωµένος σηµαντικά σε σχέση µε τα 447,4 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.  

Σε επίπεδο µητρικής εταιρείας δεν υπήρξαν πωλήσεις για το πρώτο εξάµηνο του 2014 όπως 

και στην αντίστοιχη περίοδο του 2013. Τα αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 0,9 εκατ. ευρώ 

έναντι ζηµιών 2,7 εκατ. ευρώ, επίσης τα προ φόρων σε ζηµίες 7,2 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 

8,2 εκατ. ευρώ και τα µετά από φόρους σε ζηµίες 7,2 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 8,4 την 

αντίστοιχη περίοδο του 2013.  


