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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Α΄ Εξάμηνο 2010 
 
Ο Όμιλος εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοινώνει τα οικονομικά του αποτελέσματα για την περίοδο 

1.1.2010 έως 30.6.2010 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(I.F.R.S.). 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε για την περίοδο 1.1.2010 έως 30.6.2010 σε 920,36 

εκατ. € έναντι 1.102,51 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο του 2009, σημειώνοντας μείωση 

16,52%. 

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

ανήλθαν για την  περίοδο 1.1.2010 έως 30.6.2010  σε 87,26 εκατ. € έναντι 120,20 εκατ. € 

για την αντίστοιχη περίοδο του 2009 μειωμένα κατά 27,40%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ 

φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 

διαμορφώθηκαν σε 144,74 εκατ. € έναντι 169,35 εκατ. € για την αντίστοιχη περίοδο του 

2009 μειωμένα κατά 14,54%.  

Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 4,03 εκατ. 

€ έναντι 50,85 εκατ. € πέρυσι.   

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα επίπεδα των 0,023 

€ έναντι 0,294 € για το αντίστοιχο διάστημα του 2009. 

Το τρέχον εξάμηνο ήταν μια περίοδος δύσκολη για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η διεθνής 

οικονομική κρίση σε συνδυασμό με τα σημαντικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, 

έπληξαν το σύνολο των επιχειρήσεων και τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στα 

μετά φόρων αποτελέσματα που έχουν μειωθεί λόγω των αυξημένων φορολογικών 

συντελεστών, των έκτακτων μέτρων και της έκτακτης εισφοράς ποσού 15,7 εκατ. €, η οποία 

επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τα κέρδη του Α’ εξαμήνου 2010. 

O όμιλος  καθόσον είναι η ηγέτιδα δύναμη στην ελληνική αγορά,  στοχεύει στην ενδυνάμωση 

της παρουσίας του στις αγορές του εξωτερικού, όπου την τελευταία πενταετία ήδη 

δραστηριοποιείται. Παράλληλα θεωρεί ότι με τη σταθεροποίηση του επενδυτικού κλίματος 

στη χώρα θα δημιουργηθούν αξιόλογες επενδυτικές προοπτικές μόλις δοθούν και τα 

απαραίτητα αναπτυξιακά κίνητρα. 

 

Ειδικότερα: 



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

εξάμηνο του 2010, παρουσίασε κύκλο εργασιών 708,44 εκατ. € έναντι 860,14 εκατ. € 

για το αντίστοιχο διάστημα του 2009, σημειώνοντας μείωση κατά 17,64%. Τα 

λειτουργικά κέρδη (αποτελέσματα εκμετάλλευσης) της κατασκευής διαμορφώθηκαν 

σε 18,21 εκατ. € έναντι 35,0 εκατ. € για την αντίστοιχη περίοδο του 2009, μειωμένα 

κατά 47,97%.  Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και την έκτακτη εισφορά ποσού 

5,38 εκατ. €, διαμορφώθηκαν σε ζημίες 2,74 εκατ. € έναντι κερδών 24,38 εκατ. €.  

Επίσης, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της κατασκευαστικής δραστηριότητας του ομίλου 

παραμένει υψηλό  και ανέρχεται  σε 2,8 δις €, ενώ υπάρχουν συμβάσεις προς 

υπογραφή ύψους 40 εκατ. €.  

 Ο κλάδος των Παραχωρήσεων είχε το πρώτο εξάμηνο του 2010 ενοποιημένα 

έσοδα 148,91 εκατ. € έναντι  167,25 εκατ. € μειωμένα κατά 10,96%, λειτουργικά 

κέρδη 55,0 εκατ. € έναντι 79,19 εκατ. € , μείωση 30,55% και καθαρά κέρδη μετά από 

φόρους 17,92 εκατ. € έναντι 46,26 εκατ. € μειωμένα κατά 61,26%. Τα αποτελέσματα 

είναι επιβαρυμένα λόγω και της έκτακτης εισφοράς ποσού 4,43 εκατ. €. 

  Στον κλάδο του Περιβάλλοντος, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε για το  πρώτο 

εξάμηνο του 2010 σε 41,27 εκατ. € έναντι  54,48 εκατ. € μειωμένος κατά 24,25%, 

αποτελέσματα εκμετάλλευσης στα  10,14 εκατ. € έναντι 8,1 εκατ. € αυξημένα κατά 

25,26% και καθαρά κέρδη μετά από φόρους στα 3,58 εκατ. € έναντι 6,02 εκατ. € 

μειωμένα κατά 40,52%. Τα αποτελέσματα είναι επιβαρυμένα λόγω και της έκτακτης 

εισφοράς ποσού 2,26 εκατ. €. 

 Ο κλάδος των Αιολικών Πάρκων παρουσίασε για το πρώτο εξάμηνο του 2010 

ενοποιημένα έσοδα 11,73 εκατ. € έναντι 5,80 εκατ. € αυξημένα κατά 102,10%, 

αποτελέσματα εκμετάλλευσης  5,66 εκατ. € έναντι 2,32 εκατ. €, αύξηση 144,22% και 

καθαρά κέρδη μετά από φόρους 3,27 εκατ. € έναντι 1,02 εκατ. €, αύξηση 220,98% 

 Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε το πρώτο εξάμηνο του 2010  

ενοποιημένα έσοδα της τάξης των 1,67 εκατ. € έναντι 2,47 εκατ. € την αντίστοιχη 

περυσινή περίοδο μειωμένα  κατά 32,28%, αποτελέσματα εκμετάλλευσης (ζημίες) 

1,30 εκατ. € έναντι ζημιών 2,88 εκατ. € και ζημίες μετά από φόρους 1,79 εκατ. € 

έναντι ζημιών 2,54 εκατ. €.  

 

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας δεν υπήρξαν πωλήσεις για το πρώτο εξάμηνο του 2010  έναντι 

0,38 εκατ. € για την αντίστοιχη περίοδο του 2009.  Τα αποτελέσματα προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε 1,04 

εκατ. €, τα κέρδη προ φόρων σε 12,53 εκατ. €.  και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους  σε 

8,73 εκατ.  €  για το πρώτο εξάμηνο του 2010.  


