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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου το 2010 

Ο Όµιλος εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοινώνει τα οικονοµικά του αποτελέσµατα για τη 

χρήση του 2010 µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (I.F.R.S.). 

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε για τη χρήση του 2010 σε 1.753,1 

εκατ. ευρώ έναντι σε 2.268,6 εκατ. ευρώ το 2009, σηµειώνοντας µείωση 22,7%.  

Τα ενοποιηµένα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) διαµορφώθηκαν για τη χρήση 

2010 σε 151,4 εκατ. ευρώ έναντι 232,9 εκατ. ευρώ το 2009 µειωµένα κατά 35%. Τα 

ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν για τη χρήση 2010 σε 

263,3 εκατ. ευρώ έναντι 335,3  εκατ. ευρώ το 2009 µειωµένα κατά 21,5%. Τα κέρδη προ 

φόρων για τη χρήση 2010 ήταν 88,8  εκατ. ευρώ έναντι 172,2  το 2009 µείωση 48,5%. 

Τα κέρδη µετά από τους φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας, διαµορφώθηκαν σε 

0,5 εκατ. ευρώ έναντι 64,9 εκατ. ευρώ το 2009, παρουσιάζοντας, µείωση κατά 99,1%.  

(Χωρίς την έκτακτη εισφορά που επιβάρυνε τη χρήση του 2010, θα ήταν 11,2 εκατ. 

ευρώ). 

Τα ενοποιηµένα κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή ανήλθαν στα επίπεδα των  0,003 

ευρώ έναντι  0,376 ευρώ το 2009. 

Ειδικότερα: 

� O κατασκευαστικός κλάδος του Οµίλου (κατασκευή και λατοµεία) για το 2010 

παρουσίασε κύκλο εργασιών που ανήλθε σε 1.357 εκατ. ευρώ έναντι 1.804,4 

µειωµένος κατά 24,8%, σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Από το σύνολο των 

εσόδων το 70% προέρχεται από τα έργα στην Ελλάδα και το υπόλοιπο 30% από τα 

έργα του εξωτερικού. Τα λειτουργικά κέρδη (αποτελέσµατα εκµετάλλευσης) της 

κατασκευής ανήλθαν σε 23,7 εκατ. ευρώ έναντι 68,4 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 

65,4% και  τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας  

διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 7,7 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 28,8 εκατ. ευρώ, 

παρουσιάζοντας µείωση κατά 127%, σε σχέση µε την χρήση 2009. Το  ανεκτέλεστο 

είναι 2,5 δις ευρώ, ενώ υπάρχουν συµβάσεις προς υπογραφή ύψους 408 εκατ. 

ευρώ.  



� Ο κλάδος των Παραχωρήσεων, για τη χρήση 2010 , συνεισέφερε στα έσοδα του 

Οµίλου 289,5 εκατ. ευρώ έναντι 323,5 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 10,5% σε σχέση 

µε πέρυσι. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ανήλθαν σε 102,9 εκατ. ευρώ,  έναντι 

138,9 εκατ. ευρώ µειωµένα κατά 25,9%. Το αντίστοιχο λειτουργικό περιθώριο είναι 

υψηλό, στο 35,6%. Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας 

διαµορφώθηκαν σε 14,9 εκατ. ευρώ έναντι 35,3 εκατ. ευρώ, µείωση κατά 57,9%, σε 

σχέση µε την χρήση 2009.  

� Στον κλάδο του Περιβάλλοντος ο κύκλος εργασιών για το 2010 ανήλθε σε 80,6 

εκατ. ευρώ έναντι 119,4 εκατ. ευρώ, µειωµένος κατά 32,4% σε σχέση µε το 2009. Σε 

επίπεδο κερδοφορίας, τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ήταν 19,4 εκατ. ευρώ. έναντι 

24,5 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 20,6% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Τα 

καθαρά κέρδη µετά από φόρους  και δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε 7 εκατ. 

ευρώ έναντι  11 εκατ. ευρώ, µείωση 36,4%.  

� Ο κλάδος των αιολικών πάρκων παρουσίασε το 2010 αύξηση του κύκλου 

εργασιών της τάξης του 49,2% και διαµορφώθηκε σε 21,3 εκατ. ευρώ έναντι  14,3 

εκατ. ευρώ. Τα έσοδα προέρχονται εξ ολοκλήρου από την λειτουργία των αιολικών 

πάρκων. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης αυξήθηκαν κατά 59,6% σε σχέση µε το 

2009 και ανήλθαν σε 9 εκατ. ευρώ έναντι 5,6 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη µετά από 

φόρους  και δικαιώµατα µειοψηφίας διαµορφώθηκαν σε 3,3 εκατ. ευρώ έναντι 1,8 

αύξηση  78,8%, σε σχέση µε την χρήση 2009.   

� Ο κλάδος της ανάπτυξης ακινήτων του Οµίλου εµφάνισε το 2010 έσοδα 2,9 εκατ. 

ευρώ έναντι 4,5 εκατ. ευρώ το 2009, µειωµένα κατά 36,1% και παρουσίασε  ζηµίες 

µετά από φόρους  και δικαιώµατα µειοψηφίας 2,2 εκατ. ευρώ έναντι 1 εκατ. ευρώ την 

προηγούµενη χρήση.   

� Η µητρική Εταιρεία για τη χρήση 2010, εµφάνισε κύκλο εργασιών  0,5 εκατ. ευρώ 

έναντι 0,4 εκατ. ευρώ το 2009 αύξηση 19,5%.  Τα αποτελέσµατα προ φόρων, τόκων 

και αποσβέσεων διαµορφώθηκαν σε 0,3 εκατ. ευρώ έναντι 6,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα 

κέρδη προ φόρων σε 8,1 εκατ. ευρώ έναντι 28,3 εκατ. ευρώ, µειωµένα  κατά 71,4%. 

Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους  διαµορφώθηκαν σε 6 εκατ. ευρώ έναντι  23,8 το 

2009 µειωµένα κατά 74,7%. Τέλος τα κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή 

διαµορφώθηκαν στα 0,035 ευρώ.  

Η διοίκηση της εταιρείας για τη χρήση 2010 θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των 

µετόχων µέρισµα 0,03 ευρώ ανά µετοχή, το οποίο θα προσαυξηθεί µε το µέρισµα 

που αντιστοιχεί στις ίδιες µετοχές που κατέχει η Εταιρεία. 


