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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Οικονοµικά Μεγέθη Οµίλου το 2011 

Ο Όµιλος εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοινώνει τα οικονοµικά του αποτελέσµατα για τη 

χρήση του 2011 µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (I.F.R.S.). 

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε για τη χρήση του 2011 σε 1.204,3 

εκατ. ευρώ έναντι  1.753,1 εκατ. ευρώ το 2010, σηµειώνοντας µείωση 31,3%.  

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

χρήση 2011 σε 150,8 εκατ. ευρώ έναντι 151,4 εκατ. ευρώ το 2010 µειωµένα κατά 

0,4%.  

� Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν για τη χρήση 2011 σε  

256,8 εκατ. ευρώ έναντι 263,3 εκατ. ευρώ το 2010 µειωµένα κατά 2,4%.  

� Τα κέρδη προ φόρων για τη χρήση 2011 ήταν 90 εκατ. ευρώ έναντι 88,8  το 2010 

αύξηση 1,4%. 

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

σε  72,8 εκατ. ευρώ έναντι 0,5 εκατ. ευρώ το 2010.  

� Τα ενοποιηµένα κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή διαµορφώθηκαν 0,422 ευρώ 

έναντι 0,003 ευρώ το 2010. 

Η κρίση που πλήττει την ελληνική οικονοµία έχει άµεσο αντίκτυπο στις επιχειρήσεις και 

στο λόγο αυτό οφείλεται και η κάµψη της κατασκευαστικής δραστηριότητας που 

παρουσιάζεται στον κύκλο εργασιών. Παρόλα αυτά όµως, ο όµιλος πέτυχε να  

ανταποκριθεί και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Αυτό δείχνει ότι πιθανή βελτίωση του 

οικονοµικού κλίµατος στην Ελλάδα θα βρει την ΕΛΛΑΚΤΩΡ έτοιµη να συνεχίσει την 

αναπτυξιακή της πορεία και να ενισχύσει την ηγετική της θέση. 

Ειδικότερα: 

� O κατασκευαστικός κλάδος του Οµίλου (κατασκευή & λατοµεία) για το 2011 

παρουσίασε κύκλο εργασιών που διαµορφώθηκε σε 830,3 εκατ. ευρώ έναντι 1.357 

µειωµένος κατά 38,9%, σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Τα λειτουργικά κέρδη 

(αποτελέσµατα εκµετάλλευσης) της κατασκευής ανήλθαν σε 49,5 εκατ. ευρώ έναντι 

23,5 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 110,1% και  τα αποτελέσµατα µετά από φόρους και 



δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε κέρδη 63,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζηµιών 15,5 εκατ. 

ευρώ στη χρήση 2010.  

Στα αποτελέσµατα αυτά βεβαίως έχουν συµπεριληφθεί  κέρδη που προέκυψαν από 

την πώληση µετοχών της European Goldfields και από την αποτίµηση της συµµετοχής 

στις εταιρείες European Goldfields και ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στην εύλογη αξία, ενώ 

παράλληλα ενσωµατώνονται προβλέψεις διαγραφών από επισφαλείς απαιτήσεις του 

ελληνικού δηµοσίου, αλλά και ζηµίες από έργα του εξωτερικού (Ντουµπάι και 

Κουβέιτ).  

Το ανεκτέλεστο της κατασκευής ανέρχεται σήµερα σε ~ 3 δις €. Το 45% του 

ανεκτέλεστου, ~ 1,4 δις ευρώ,  αποτελούν τα έργα εξωτερικού.  

� Ο κλάδος των Παραχωρήσεων, για τη χρήση 2011, συνεισέφερε στα έσοδα του 

Οµίλου 268,9 εκατ. ευρώ έναντι 289,5 εκατ. ευρώ, µειωµένα κατά 7,1% σε σχέση µε 

πέρυσι. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ανήλθαν σε 82,4 εκατ. ευρώ,  έναντι 102,9 

εκατ. ευρώ µειωµένα κατά 19,9%. Το περιθώριο λειτουργικών κερδών είναι, στο 

30,7%. Τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας 

διαµορφώθηκαν σε 19 εκατ. ευρώ έναντι 14,9 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 

κατά 27,5%, σε σχέση µε την χρήση 2010.  

� Στον κλάδο του Περιβάλλοντος ο κύκλος εργασιών για το 2011 ανήλθε σε 73,4 

εκατ. ευρώ έναντι 80,6 εκατ. ευρώ, µειωµένος κατά 8,9% σε σχέση µε το 2010. Σε 

επίπεδο κερδοφορίας, τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ήταν 20,7 εκατ. ευρώ. έναντι 

19,4 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 6,4% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση. Τα 

καθαρά κέρδη µετά από φόρους  και δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε 11 εκατ. 

ευρώ έναντι 7 εκατ. ευρώ, αύξηση 57,1% σε σχέση µε την χρήση 2010.  

� Ο κλάδος των αιολικών πάρκων παρουσίασε το 2011 αύξηση του κύκλου 

εργασιών της τάξης του 16,3% και διαµορφώθηκε σε 24,7 εκατ. ευρώ έναντι  21,3 

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

πάρκων. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης αυξήθηκαν κατά 24,7% σε σχέση µε το 

2010 και ανήλθαν σε 11,2 εκατ. ευρώ έναντι 9 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη µετά από 

φόρους  και δικαιώµατα µειοψηφίας διαµορφώθηκαν σε 2,8 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 

µείωση 15,2%, σε σχέση µε την χρήση 2010.   

� Ο κλάδος της ανάπτυξης ακινήτων του Οµίλου εµφάνισε το 2011 έσοδα 2,9 εκατ. 

ευρώ, τα ίδια µε το 2010, και παρουσίασε ζηµίες µετά από φόρους και δικαιώµατα 

µειοψηφίας 2,2 εκατ. ευρώ, τις ίδιες µε την προηγούµενη χρήση.   

� Η µητρική Εταιρεία για τη χρήση 2011, εµφάνισε κύκλο εργασιών  0,7 εκατ. ευρώ 

έναντι 0,5 εκατ. ευρώ το 2010. Τα αποτελέσµατα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 



ανήλθαν σε 2,3 εκατ. ευρώ έναντι 0,3 εκατ. ευρώ, µε ζηµίες προ φόρων 9,9 εκατ. 

ευρώ έναντι κερδών 8,1 εκατ. Τα καθαρά αποτελέσµατα µετά από φόρους  

διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 10,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 6 εκατ. ευρώ. Τέλος 

υπήρξαν ζηµίες ανά µετοχή 0,06 ευρώ. 

� Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας θα υποβάλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2011. 


