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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου Α΄ Εξάμηνο 2011 
 
Ο Όκηινο εηαηξεηώλ ΕΛΛΑΚΣΩΡ αλαθνηλώλεη ηα νηθνλνκηθά ηνπ απνηειέζκαηα γηα ηελ πεξίνδν 

1.1.2011 έσο 30.6.2011 κε βάζε ηα Δηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο 

(I.F.R.S.). 

Ο ελνπνηεκέλνο θύθινο εξγαζηώλ αλήιζε γηα ηελ πεξίνδν 1.1.2011 έσο 30.6.2011 ζε 694,25 

εθαη. επξώ έλαληη 920,36 εθαη. επξώ ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2010, ζεκεηώλνληαο 

κείσζε 24,57%. 

Σα ελνπνηεκέλα θέξδε πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ (EBIT) 

αλήιζαλ γηα ηελ  πεξίνδν 1.1.2011 έσο 30.6.2011  ζε 31,60 εθαη. επξώ έλαληη 87,26 εθαη. 

επξώ γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2010 κεησκέλα θαηά 63,79%. Σα ελνπνηεκέλα θέξδε 

πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ (EBITDA) 

δηακνξθώζεθαλ ζε 86 εθαη. επξώ έλαληη 144,74 εθαη. επξώ γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 

2010 κεησκέλα θαηά 40,58%.  

Σέινο, ηα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο θαη δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο, δηακνξθώζεθαλ ζε  

δεκίεο 24,30 εθαη. επξώ έλαληη θεξδώλ 4,03 εθαη. επξώ πέξπζη.   

Οη ελνπνηεκέλεο δεκίεο κεηά από θόξνπο αλά κεηνρή δηακνξθώζεθαλ ζηα επίπεδα ησλ επξώ 

0,141 έλαληη θεξδώλ 0,023 επξώ γηα ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2010. 

 

Εηδηθόηεξα: 

 
 O καηαζκεςαζηικόρ κλάδορ ηνπ Οκίινπ (θαηαζθεπή θαη ιαηνκεία) γηα ην πξώην 

εμάκελν ηνπ 2011, παξνπζίαζε θύθιν εξγαζηώλ 512,02 εθαη. επξώ  έλαληη 716,05 

εθαη. επξώ γηα ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2010, ζεκεηώλνληαο κείσζε θαηά 

28,49%. Σα απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο ηεο θαηαζθεπήο δηακνξθώζεθαλ ζε δεκίεο 

26,8 εθαη. επξώ έλαληη  θεξδώλ 17,42 εθαη. επξώ γηα ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 

2010. Σα απνηειέζκαηα κεηά από θόξνπο δηακνξθώζεθαλ ζε δεκίεο 39,12 εθαη. 

επξώ έλαληη δεκηώλ 3,37 εθαη. επξώ.  Σν αλεθηέιεζην ππόινηπν ηεο θαηαζθεπαζηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Oκίινπ παξακέλεη πςειό  θαη αλέξρεηαη  ζε 2,4 δηο επξώ, ελώ 

ππάξρνπλ ζπκβάζεηο πξνο ππνγξαθή ύςνπο 48 εθαη. επξώ.  

 Ο κλάδορ ηων Παπασωπήζεων είρε ην πξώην εμάκελν ηνπ 2011 ελνπνηεκέλα 

έζνδα 134,86 εθαη. επξώ έλαληη 148,91 εθαη. επξώ κεησκέλα θαηά 9,43%, 



ιεηηνπξγηθά θέξδε 44,21 εθαη. επξώ έλαληη 55,0 εθαη. επξώ, παξνπζηάδνληαο κείσζε 

19,62% θαη θαζαξά θέξδε κεηά από θόξνπο 21,89 εθαη. επξώ έλαληη 17,92 εθαη. 

επξώ απμεκέλα θαηά 22,12%. 

  Σηον κλάδο ηος Πεπιβάλλονηορ, ν θύθινο εξγαζηώλ δηακνξθώζεθε γηα ην  πξώην 

εμάκελν ηνπ 2011 ζε 35,47 εθαη. επξώ έλαληη 41,27 εθαη. επξώ κεησκέλνο θαηά 

14,06%, απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο ζηα  11,65 εθαη. επξώ έλαληη 10,14 εθαη. 

επξώ απμεκέλα θαηά 14,85% θαη θαζαξά θέξδε κεηά από θόξνπο ζηα  8,54 εθαη. 

επξώ έλαληη 3,58 εθαη. επξώ απμεκέλα θαηά 138,54%. 

 Ο κλάδορ ηων Αιολικών Πάπκων παξνπζίαζε γηα ην πξώην εμάκελν ηνπ 2011 

ελνπνηεκέλα έζνδα 9,81 εθαη. επξώ έλαληη 11,73 εθαη. επξώ κεησκέλα θαηά 16,37%, 

απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο 4,53 εθαη. επξώ έλαληη 5,66 εθαη. επξώ, κεησκέλα 

20,01% θαη θαζαξά θέξδε κεηά από θόξνπο 1,65 εθαη. επξώ έλαληη 3,27 εθαη. επξώ, 

κεησκέλα 49,69%. 

 Ο κλάδορ ηηρ Ανάπηςξηρ Ακινήηων παξνπζίαζε ην πξώην εμάκελν ηνπ 2011  

ελνπνηεκέλα έζνδα ηεο ηάμεο ησλ 1,29 εθαη. επξώ έλαληη 1,67 εθαη. επξώ ηελ 

αληίζηνηρε πεξζηλή πεξίνδν κεησκέλα  θαηά 22,89%, απνηειέζκαηα εθκεηάιιεπζεο 

(δεκίεο) 0,61 εθαη. επξώ έλαληη δεκηώλ 1,30 εθαη. επξώ θαη δεκίεο κεηά από θόξνπο 

1,42 εθαη. επξώ έλαληη δεκηώλ 1,79 εθαη. επξώ.  

 

ε επίπεδν κεηξηθήο εηαηξείαο νη πσιήζεηο  αλήιζαλ ζε 0,15 εθαη. € γηα ην πξώην εμάκελν 

ηνπ 2011.  Σα απνηειέζκαηα πξν θόξσλ, ρξεκαηνδνηηθώλ, επελδπηηθώλ απνηειεζκάησλ θαη 

απνζβέζεσλ δηακνξθώζεθαλ ζε 2,58 εθαη. επξώ, επίζεο ηα πξν θόξσλ ζε δεκίεο 2,53 εθαη. 

επξώ θαη ηα κεηά από θόξνπο  ζε δεκίεο 2,78 εθαη.  επξώ.  


