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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΜΙΛΟΥ  
 

Πραγµατοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2006 η εταιρική παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ΤΕΒ Α.Ε. σε Έλληνες αναλυτές. Η ∆ιοίκηση της εταιρείας παρουσίασε τα 
ετήσια αποτελέσµατά της για τη χρήση 2005 καθώς και τις νεότερες εξελίξεις και προοπτικές 
των κυριοτέρων επιχειρηµατικών µονάδων του Οµίλου. 
 
 
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναφέρθηκε ότι ο Όµιλος Ελληνική Τεχνοδοµική ΤΕΒ 
κατέχει την πρώτη θέση στον κλάδο Κατασκευών και Παραχωρήσεων στη χώρα µας ενώ 
παράλληλα αποτελεί την µεγαλύτερη εταιρεία στον κλάδο ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων σε 
Ελλάδα και Κύπρο. Απασχολεί συνολικά 3.700 εργαζόµενους ενώ δραστηριοποιείται σε οκτώ 
χώρες µε κεφαλαιοποίηση που ανέρχεται κοντά σε € 1,26 δις. 
 
Αναφορικά µε τα αποτελέσµατα του 2005, ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών εµφανίστηκε 
µειωµένος κατά 24,9% και διαµορφώθηκε σε € 581,8 εκατ. έναντι € 775,1 εκατ. το 2004, 
µείωση που αποδίδεται στη γενικότερη ύφεση που παρουσίασε ο κατασκευαστικός κλάδος 
στην Ελλάδα το 2005, µετά από την ολοκλήρωση των ολυµπιακών έργων καθώς επίσης και 
στις καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην ανάθεση νέων έργων υποδοµής.  
 
Παρά τη µείωση του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών, τα κέρδη του Οµίλου για το 2005 
µετά από φόρους και προ δικαιωµάτων µειοψηφίας διαµορφώθηκαν στα € 73 εκατ. έναντι € 
72 εκατ. το 2004 και µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας σε € 61 εκατ. έναντι € 50,7 εκατ. το 
2004,  επηρεασµένα θετικά τόσο από την εξαγωγή της ΑΚΤΩΡ από το Χ.Α. και την 
απόκτηση του 100% των µετοχών της από την  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ όσο και από 
το γεγονός ότι τα ποσοστά µειοψηφίας που διαθέτει ο Όµιλος σε εταιρείες παραχωρήσεων 
και στο καζίνο άρχισαν να συµβάλλουν θετικά στο τελικό αποτέλεσµα. Υπό το πρίσµα των 
ανωτέρω αποτελεσµάτων η διοίκηση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ΤΕΒ θα προτείνει στη 
Γενική Συνέλευση των µετόχων τη διανοµή µερίσµατος 0,16 ευρώ ανά µετοχή. 
 
Ο Όµιλος έκλεισε τη χρήση του 2005 µε αυξηµένα ίδια κεφάλαια (προ δικαιωµάτων 
µειοψηφίας) στα € 748 εκατ. και αυξηµένες ταµειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες οι οποίες κατά το 2005 ανήλθαν σε € 87 εκατ. έναντι € 74 εκατ. το 2004. 
 
Κύρια πηγή εσόδων και κερδών του Οµίλου για το 2005 παρέµεινε ο κλάδος των 
κατασκευών ο οποίος συνεισέφερε το 88% των εσόδων και το 54% των καθαρών κερδών 
προ δικαιωµάτων.  
 
Σε επίπεδο επιχειρηµατικών µονάδων και συγκεκριµένα στις Κατασκευές, ο Όµιλος 
καταλαµβάνει µερίδιο αγοράς τάξεως του 22% µεταξύ των µεγαλύτερων κατασκευαστικών 
εταιρειών και κατά συνέπεια θεωρείται ηγέτης του κλάδου στην Ελλάδα. Μέσα στο 2005 ο 
Όµιλος µε την απορρόφηση της ΑΚΤΩΡ, υλοποίησε το στρατηγικό του σχεδιασµό για  
επέκταση και διείσδυση στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής  
αναλαµβάνοντας την κατασκευή σηµαντικών έργων, όπως την ανάπτυξη της νέας πόλης µε 
την επωνυµία Blue City στο Οµάν σε κοινοπραξία µε µεγάλο τουρκικό όµιλο. Το 
ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Οµίλου ξεπερνά τα €2,1 δις µε το 42% να αφορά έργα 
εξωτερικού. Οι προοπτικές του κλάδου των κατασκευών στην Ελλάδα παραµένουν 
ιδιαιτέρως σηµαντικές, καθώς τα έργα υποδοµής που αναµένεται να δηµοπρατηθούν µέσω 
του 3ου και 4ου ΚΠΣ µέχρι το 2015 θα προσεγγίσουν τα € 20 δις ενώ σηµαντική θα είναι 
και η κατασκευή κτιριακών έργων η οποία αναµένεται στα € 5 δις το έτος για έργα τόσο του 
ιδιωτικού όσο και του δηµόσιου τοµέα.  
 
Στην  επιχειρηµατική µονάδα των Παραχωρήσεων, αναφέρθηκε η εξασφάλιση σηµαντικών 
µεριδίων στα µέχρι σήµερα δύο πρώτα συγχρηµατοδοτούµενα έργα (Αττική Οδός & Γέφυρα 
Ρίο-Αντίρριο). Ο Όµιλος συνεχίζει την επέκτασή του στις παραχωρήσεις σταθµών 
αυτοκινήτων ενώ σηµαντική είναι η συσσώρευση πείρας στη µέχρι σήµερα λειτουργία 
διοδίων και σταθµών αυτοκινήτων.  
 



Όσον αφορά στην επιχειρηµατική µονάδα του Περιβάλλοντος, η ΕΛΤΕΒ καταλαµβάνει 
ηγετική θέση σε Ελλάδα και Κύπρο στον τοµέα διαχείρισης απορριµµάτων. Ανάµεσα στα 
επιτεύγµατα στον τοµέα αυτό αναφέρεται η επιτυχής διαχείριση απορριµµάτων των 
Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Επιπρόσθετα, η ΕΛΤΕΒ έχει αποκτήσει υψηλή 
τεχνογνωσία στην ανάπτυξη και λειτουργία ΧΥΤΑ, Αποτεφρωτήρων και Εργοστασίων 
Ανακύκλωσης διαθέτοντας τη Γερµανική τεχνολογία της θυγατρικής HERHOF µε διεθνώς 
αναγνωρισµένες τεχνολογικές ευρεσιτεχνίες. Αναφορικά µε τον τοµέα της Ενέργειας ο 
Όµιλος έχει ήδη εγκατεστηµένες µονάδες συνολικής ισχύος 23 MW αιολικών πάρκων και 14 
MW παραγωγής βιοαερίου. Επιπλέον, µέσα στο 2006 και το 2007 θα ξεκινήσει τη λειτουργία 
µονάδων συνολικής ισχύος περί τα 100 MW αιολικών πάρκων και 15 MW βιοαερίου, ενώ 
έχει εξασφαλίσει σχετικές άδειες παραγωγής για επιπλέον 200MW οι οποίες αναµένεται να 
αναπτυχθούν µετά το 2007. 
 
Αναφορικά µε την επιχειρηµατική µονάδα Ακινήτων, αξίζει να αναφερθούν η ανάπτυξη 
εµπορικών κέντρων, κέντρων αναψυχής και οικιστικών συγκροτηµάτων καθώς και η 
εξασφάλιση συµφωνίας ύψους € 70 εκατ. µε εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων του εξωτερικού 
για ένα από τα µεγαλύτερα ακίνητα. Η εσωτερική αξία των ακινήτων του Οµίλου ανέρχεται 
σε περίπου € 106 εκατ. 
 
Τέλος σχετικά µε τις Λοιπές Συµµετοχές του Οµίλου, η ΕΛΤΕΒ έχει αποδεδειγµένη ικανότητα 
επενδύσεων βραχυµεσοπρόθεσµου ορίζοντα µε αναµενόµενες αποδόσεις πολύ µεγαλύτερες 
του κόστους της επένδυσης τόσο στο Καζίνο Αθήνας και τα Μεταλλεία Κασσάνδρας όσο και 
στο Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο υποδοµών µέσω της ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. 
 
Αναφορικά µε τις εκτιµήσεις για τα αποτελέσµατα του Οµίλου για την τρέχουσα χρήση, ο 
ενοποιηµένος κύκλος εργασιών αναµένεται να διαµορφωθεί στα € 741 εκατ. αυξηµένος 
κατά 27,3% ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων αναµένεται να φτάσουν τα € 94 εκατ. 
αυξηµένα κατά 20,5% και µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας  αναµένονται σε € 
84 εκατ. έναντι  € 61 εκατ. Οι συνολικές επενδύσεις του Οµίλου για την τριετία 2006-2008 
αναµένεται να ανέλθουν στα € 3 δις από τις οποίες το 15% θα πραγµατοποιηθεί από ίδια 
κεφάλαια, το 53% από δανεισµό, ενώ το υπόλοιπο 32% από επιχορηγήσεις. 
 
Στόχος του Οµίλου στον τοµέα των Κατασκευών παραµένει η επίτευξη πωλήσεων ύψους € 
1 δις µέχρι το 2008 και απόδοση επί επενδεδυµένων κεφαλαίων (ROIC) µεγαλύτερη από 
15%. Στον τοµέα των Παραχωρήσεων οι στόχοι του Οµίλου επικεντρώνονται στην 
εξασφάλιση συµµετοχής του σε τουλάχιστον 2 εκ των 5 έργων παραχώρησης που 
αναµένεται να ανατεθούν µέχρι το τέλος του 2007. Στον τοµέα της ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων ο Όµιλος επικεντρώνεται στην επίτευξη πωλήσεων ύψους € 100 εκατ. έως 
το 2008 µε λειτουργικό περιθώριο κέρδους (EBITDA) µεγαλύτερο του 20%. Στον τοµέα της 
Ενέργειας η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς αναµένεται να ανέλθει στα 200MW µέχρι το 
2008 µε πωλήσεις € 30-40 εκατ. και λειτουργικά κέρδη € 20-25 εκατ. αντίστοιχα. Τέλος 
αναφορικά µε την επιχειρηµατική µονάδα Ακινήτων στους στόχους του Οµίλου είναι η 
ανάπτυξη δύο µεγάλων ακινήτων  στην περιοχή του  Αεροδροµίου Αθηνών και  της Αττικής 
Οδού.   
 
Ο Όµιλος ΕΛΤΕΒ διατηρώντας την ηγετική του θέση στον τοµέα των Κατασκευών, η οποία 
δηµιουργεί την απαραίτητη εισροή ρευστών διαθεσίµων και την εξασφαλισµένη 
µεσοµακροπρόθεσµη ροή µερισµάτων µέσω των υφιστάµενων έργων Παραχώρησης, είναι 
σε θέση να εκµεταλλευτεί τις σηµαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης που παρουσιάζονται τόσο 
στην εγχώρια αγορά όσο και στις αγορές του εξωτερικού στους τοµείς Παραχωρήσεων, 
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων και Ενέργειας συνεχίζοντας την αποδεδειγµένη επίτευξη 
λειτουργικής απόδοσης και δηµιουργίας αξίας για τους µετόχους του. 
 
Η εν λόγω παρουσίαση υπάρχει αναρτηµένη στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας 
www.etae.com. 
 


