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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 
ΣΤΟ  Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2009 

 
 

Ο Όμιλος εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοινώνει τα οικονομικά του αποτελέσματα για την περίοδο 

1.1.2009 έως 30.6.2009 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

(I.F.R.S.). 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε για την περίοδο 1.1.2009 έως 30.6.2009 σε 1.102,5 

εκατ. € έναντι 791,6 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2008, σημειώνοντας αύξηση 

39,27%.  

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

ανήλθαν για την  περίοδο 1.1.2009 έως 30.6.2009  σε 120,2 εκατ. € έναντι 107,8 εκατ. € για 

την αντίστοιχη περίοδο του 2008 αυξημένα κατά 11,4%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 

169,4 εκατ. € έναντι  146,4 εκατ. € για την αντίστοιχη περίοδο του 2008 αυξημένα κατά 

15,6%.  

Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 50,8 εκατ. € έναντι 43,5 

εκατ. € και είναι αυξημένα κατά 16,8%.  

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των 0,29 € 

έναντι  0,25 €  για το αντίστοιχο διάστημα του 2008. 

 

Ειδικότερα: 

 
 O κατασκευαστικός κλάδος του Ομίλου, για το πρώτο εξάμηνο του 2009, 

παρουσίασε κύκλο εργασιών 836,9 εκατ. € έναντι 593,1  εκατ. € για το αντίστοιχο 

διάστημα του 2008, σημειώνοντας αύξηση κατά 41%. Τα λειτουργικά κέρδη 

(αποτελέσματα εκμετάλλευσης) της κατασκευής διαμορφώθηκαν σε 31,8 εκατ. € 

έναντι 32,1  εκατ. €. Το λειτουργικό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 3,8% έναντι 5,4% 

το πρώτο εξάμηνο του 2008 (το αντίστοιχο ετήσιο περιθώριο του 2008 ήταν 4,2%). 

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 22,5 εκατ. € έναντι 20,4 εκατ. €. 

Σημαντική πλέον είναι και η συνεισφορά των έργων εξωτερικού, τα οποία 

αντιπροσωπεύουν πάνω από 30% του συνολικού κύκλου εργασιών της κατασκευής. 



Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων ξεπερνά σήμερα τα 4 δις 

€, ενώ υπάρχουν συμβάσεις προς υπογραφή ύψους 1,2 δις €.  

 Ο κλάδος των Παραχωρήσεων είχε το πρώτο εξάμηνο του 2009 ενοποιημένα 

έσοδα 167,3 εκατ. € έναντι 128,9 αυξημένα κατά 29,7%, λειτουργικά κέρδη 79,2 

εκατ. € έναντι 72,4 εκατ. €, αύξηση 9,4% και καθαρά κέρδη μετά από φόρους 46,3 

εκατ. € έναντι 45,9 εκατ. €.  

  Στον κλάδο του Περιβάλλοντος, ο Όμιλος παρουσίασε για το  πρώτο εξάμηνο 

του 2009  ενοποιημένα έσοδα  54,5 εκατ. € έναντι 50,5 εκατ. € αυξημένα κατά 7,8%, 

αποτελέσματα εκμετάλλευσης στα 8,1 εκατ. € έναντι 9,8 εκατ. € μειωμένα κατά 

17,7% και καθαρά κέρδη μετά από φόρους στα 6 εκατ. € έναντι 5,3 εκατ. € αυξημένα 

κατά 14%.  

 Στον κλάδο των Αιολικών Πάρκων ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 5,8 

εκατ. €, έναντι 2,8 εκατ. €. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 2,3 εκατ. € 

έναντι 1,3 εκατ. €. 

 Ο κλάδος των Λατομείων παρουσίασε στο πρώτο εξάμηνο του 2009  κύκλο 

εργασιών 23,2 εκατ. € έναντι 12,4 εκατ. €. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, 

αυξημένο κατά 87,2%  και αποτελέσματα εκμετάλλευσης 3,2 εκατ. € έναντι ζημιών  

2,1 εκατ. €. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,9 εκατ. €, έναντι ζημιών 3,2 

εκατ. € στο πρώτο εξάμηνο του 2008. 

 Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο του 2009  

ενοποιημένα έσοδα της τάξης των 2,5 εκατ. € έναντι 2,1 εκατ. € την αντίστοιχη 

περυσινή περίοδο αυξημένα κατά 15,3%, αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ζημίες) 2,9 

εκατ. € και ζημίες μετά από φόρους 2,5 εκατ. €.  

 

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 0,4 εκατ. € έναντι 1,2  

εκατ. € για την αντίστοιχη περίοδο του 2008.  Τα αποτελέσματα προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε -1,6 

εκατ. €, τα κέρδη προ φόρων σε 23,9 εκατ. €.  και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους  σε 

23,7 εκατ.  €  για το πρώτο εξάμηνο του 2009.  


