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Ο Όµιλος εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοινώνει τα οικονοµικά του αποτελέσµατα για την 

περίοδο 1.1.2008 έως 30.9.2008 µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Πληροφόρησης (I.F.R.S.).   

 

Σηµαντικά αυξηµένος εµφανίζεται ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών για την περίοδο 

1.1.2008 έως 30.9.2008, στα 1.254,7 εκατ. € έναντι 636,1 εκατ. € την αντίστοιχη περίοδο 

του 2007, σηµειώνοντας αύξηση 97,2%. Στην αύξηση των αποτελεσµάτων συνέβαλλαν 

και τα µεγέθη που προέκυψαν από τη ενοποίηση της Αττικής Οδού και της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ. 

 

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

ανήλθαν για την  περίοδο 1.1.2008 έως 30.9.2008  σε 162,3 εκατ. € έναντι  60,6 εκατ. € 

για την αντίστοιχη περίοδο του 2007 αυξηµένα κατά 167,8%. Τα ενοποιηµένα κέρδη προ 

φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 

διαµορφώθηκαν σε 221,7 εκατ. € έναντι 77,0 εκατ. € για την αντίστοιχη περίοδο του  

2007 αυξηµένα κατά 187,9%.  

 

Τα καθαρά κέρδη µετά από τα δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε 69,3 εκατ. € και είναι 

αυξηµένα κατά 25,7% από τα αντίστοιχα καθαρά κέρδη µετά από δικαιώµατα µειοψηφίας 

του 9µήνου 2007 προσαρµοσµένα για τα µη επαναλαµβανόµενα κέρδη (έκτακτα κέρδη 

από συναλλαγή της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΕ, και πώληση της ΑΤΤΙΚΕΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ).  Χωρίς την παραπάνω προσαρµογή, τα ενοποιηµένα κέρδη µετά 

από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας είναι µειωµένα κατά 34,5% έναντι της αντίστοιχης 

περιόδου του 2007.  

 

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

0,39 € έναντι  0,67€  για το αντίστοιχο διάστηµα του 2007, λόγω των µη 

επαναλαµβανοµένων κερδών της χρήσεως του 2007. 

 

 

 



Ειδικότερα: 

 
� O κατασκευαστικός κλάδος του Οµίλου για το 9µηνο του 2008 παρουσίασε 

κύκλο εργασιών 938,8 εκατ. € έναντι 532,9 εκατ. € για το αντίστοιχο διάστηµα του 

2007, µε αύξηση 76,2%. Τα λειτουργικά κέρδη (αποτελέσµατα εκµετάλλευσης) της 

κατασκευής ανήλθαν σε 46,9 εκατ. € έναντι 21,8 εκατ. € για την αντίστοιχη 

περίοδο του 2007, αυξηµένα κατά 115,1%. Το υψηλό ανεκτέλεστο που αγγίζει τα 

5 δις €, διασφαλίζει την ηγετική του θέση στην ελληνική αγορά και την πορεία του 

στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή. Παρ’ όλα αυτά καταβάλλεται σηµαντική 

προσπάθεια από τη ∆ιοίκηση του Οµίλου να αντιµετωπιστούν οι αναµενόµενες 

επιπτώσεις της παγκόσµιας χρηµατοοικονοµικής κρίσης, άµεσες και έµµεσες, 

µεταξύ των οποίων είναι οι πιθανές καθυστερήσεις πληρωµών και η επιβράδυνση 

των ιδιωτικών επενδύσεων. 

� Ο κλάδος των Παραχωρήσεων είχε το 9µηνο του 2008 ενοποιηµένα έσοδα 

195,7 εκατ. €, λειτουργικά κέρδη 105,1 εκατ. € και καθαρά κέρδη µετά από 

φόρους  65,2 εκατ. € µετά την ενοποίηση των αποτελεσµάτων της Αττικής Οδού. 

Και στον κλάδο των συγχρηµατοδοτούµενων έργων η ∆ιοίκηση θέτει ως βασικό 

µέληµα να αρθούν τα εµπόδια που δηµιουργεί η χρηµατοοικονοµική κρίση στους 

διαγωνισµούς για  νέα έργα και η απροθυµία των τραπεζών να τα 

χρηµατοδοτήσουν. 

� Στον κλάδο της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος, ο Όµιλος παρουσίασε για 

το  9µηνο του 2008  ενοποιηµένα έσοδα  90,2 εκατ. € έναντι 55,2 εκατ. € 

σηµειώνοντας αύξηση 63,4%, αποτελέσµατα εκµετάλλευσης και καθαρά κέρδη 

µετά από φόρους στα 15,4 εκατ. € και 7,2 εκατ. € αντίστοιχα.  

� Ο κλάδος των Λατοµείων παρουσίασε στο 9µηνο του 2008  κύκλο εργασιών 

22,2 εκατ. €. έναντι 15,2  εκατ. € την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αύξηση 46,1% 

και αποτελέσµατα εκµετάλλευσης 2 εκατ. €. 

� Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε το 9µηνο του 2008  

ενοποιηµένα έσοδα της τάξης των 5,4 εκατ. € έναντι 30,9 εκατ. €, αποτελέσµατα 

εκµετάλλευσης -3,1 εκατ. € και ζηµίες µετά από φόρους 3,5 εκατ. €.  

 

Σε επίπεδο µητρικής εταιρείας ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε σε 1,7 εκατ. € έναντι  

1,8 εκατ. € για την αντίστοιχη περίοδο του 2007 µειωµένος κατά 3,7%.  Τα κέρδη προ 

φόρων και τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους  για το 9µηνο του 2008 ανήλθαν σε 19,9 

εκατ. €  και 19,6 εκατ.  €  αντίστοιχα. 

 

 



 

Τέλος, η ∆ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθώντας τις εξελίξεις και τις δυσµενείς συνθήκες 

που διαµορφώνονται στην εγχώρια και διεθνή οικονοµία και λαµβάνοντας υπόψη της τα 

νέα δεδοµένα στον τοµέα των χρηµατοδοτήσεων, προχωρεί µε προσεκτικά βήµατα στην 

υλοποίηση του επιχειρηµατικού της σχεδιασµού. 

 

 

 

 

 


