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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Αυξηµένα κατά 131,2% τα καθαρά κέρδη  µετά 

από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας στο εννεάµηνο 2007 

 

 

Σηµαντική αύξηση στα αποτελέσµατα εννεαµήνου µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.), παρουσιάζει ο ‘Οµιλος εταιρειών 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ – ΑΚΤΩΡ. 

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του Οµίλου στο 9µηνο του 2007 είναι αυξηµένος 

κατά 34,6% και ανήλθε σε € 636,1 εκατ. έναντι € 472,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 

πέρυσι.  

Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 

και αποσβέσεων (EBITDA)  ανήλθαν σε  € 77 εκατ. έναντι € 51,7 εκατ. στο 9µηνο του 

2006, σηµειώνοντας αύξηση της τάξεως του 49,1% και τα ενοποιηµένα κέρδη προ 

φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε € 60,6 

εκατ. έναντι € 35,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενισχυµένα κατά 72,2%. 

Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων, αυξήθηκαν κατά 133% και ανήλθαν στα € 134 εκατ. 

Τέλος τα ενοποιηµένα καθαρά κέρδη µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας 

ανήλθαν στο 9µηνο του 2007 σε € 105,8 εκατ. έναντι € 45,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 

πέρυσι, αυξηµένα κατά 131,2%. Τα ενοποιηµένα κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή 

διαµορφώθηκαν για το 9µηνο του 2007 σε € 0,67 έναντι € 0,29 το αντίστοιχο 9µηνο του 

2006.  

Σε ό,τι αφορά τα µεγέθη της µητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε στο 

9µηνο του 2007 σε € 1,8 εκατ. έναντι € 4,8 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα 

αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών επενδυτικών αποτελεσµάτων και 

αποσβέσεων ανήλθαν σε € 11,5 εκατ. ενώ τα κέρδη προ φόρων διαµορφώθηκαν στα € 

41,5 εκατ. Τα καθαρά κέρδη της µητρικής µετά από φόρους  ανήλθαν σε € 37,1 εκατ. 

Στο 9µηνο του 2007 o Κατασκευαστικός Κλάδος του Οµίλου παρουσίασε κύκλο 

εργασιών € 533 εκατ., σηµειώνοντας αύξηση 34,46% σε σχέση µε το αντίστοιχο 9µηνο 

του 2006. Τα λειτουργικά κέρδη (αποτελέσµατα εκµετάλλευσης) διαµορφώθηκαν σε € 

21,8 εκατ. και τα καθαρά κέρδη σε € 12,32 εκατ. Το λειτουργικό περιθώριο της 

κατασκευαστικής δραστηριότητας διαµορφώθηκε σε 4,1% για το εννεάµηνο, 



παρουσιάζοντας µια ανοδική τάση η οποία οφείλεται α) στην µείωση των εξόδων 

εγκατάστασης και διείσδυσης στις αγορές του εξωτερικού και β) στην µείωση των εξόδων 

διεκδίκησης συγχρηµατοδοτούµενων έργων. 

Ήδη τα έργα που ανέλαβε ο όµιλος µε συµβάσεις παραχώρησης εισέρχονται στο στάδιο 

της υλοποίησης µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται η Υποθαλάσσια Σήραγγα 

Θεσσαλονίκης, ο αυτοκινητόδροµος Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα, ο αυτοκινητόδροµος 

Μαλιακός -  Κλειδί και ο αυτοκινητόδροµος Ελευσίνα-Κόρινθος-Πάτρα-Πύργος-Τσακώνα, 

ενώ διεκδικεί µε αξιώσεις τα Οδικά Αστικά Έργα Αττικής.    

Εντός του 9µήνου του 2007 ολοκληρώθηκε και υλοποιήθηκε ο σχεδιασµός του Οµίλου για 

µελέτες και εγκατάσταση σε σηµαντικά έργα του εξωτερικού, και µε τη συµµετοχή του στα 

µεγάλα έργα µε συµβάσεις παραχώρησης το ανεκτέλεστο υπόλοιπο για την ΑΚΤΩΡ 

και τις θυγατρικές της  ανέρχεται σε € 4,5 δις.  

Η συµµετοχή των Παραχωρήσεων στα καθαρά κέρδη του Οµίλου το 9µηνο του 2007 

ήταν € 20,5 εκατ. έναντι € 17,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2006.  

Ο κλάδος των Λατοµείων παρουσίασε για το εννεάµηνο κύκλο εργασιών € 15,2 εκατ., 

αυξηµένο κατά 30% σε σχέση µε το εννεάµηνο του 2006. Τα λειτουργικά κέρδη 

διαµορφώθηκαν σε € 3,7 εκατ. και τα καθαρά κέρδη σε € 2,5 εκατ., παρουσιάζοντας 

αύξηση κατά 144% και 133% αντίστοιχα, σε σχέση µε µεγέθη του εννεάµηνου 2006. 

Ο κλάδος της Ενέργειας και Περιβάλλοντος παρουσίασε για το εννεάµηνο του 2007 

αύξηση σε σχέση µε τα αντίστοιχα µεγέθη του εννεάµηνου του 2006 µε ενοποιηµένα 

έσοδα ύψους € 55,2 εκατ., αυξηµένα κατά 18,58%, λειτουργικά κέρδη € 17 εκατ. και 

καθαρά κέρδη € 12 εκατ., αυξηµένα κατά 96% και 135% αντίστοιχα. Τα µεγέθη του 

κλάδου αυτού ενισχύθηκαν σηµαντικά λόγω της επέκτασης της εγκατεστηµένης ισχύος 

της µονάδας βιοαερίου στα Άνω Λιόσια και της µονάδας βιοαερίου στη Θεσσαλονίκη, οι 

οποίες πλέον λειτουργούν στη µέγιστη ισχύ τους, καθώς και λόγω της αύξησης των 

δραστηριοτήτων στον τοµέα διαχείρισης περιβάλλοντος.       

Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε για το εννεάµηνο του 2007  

ενοποιηµένα έσοδα της τάξης των € 31 εκατ., αυξηµένα κατά 122% σε σχέση µε  την 

αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2006, λειτουργικά κέρδη € 10,67 εκατ. και καθαρά κέρδη € 

6,2 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 176% και 139% αντίστοιχα. Η αύξηση των εσόδων και 

κερδών οφείλεται στην πώληση των δύο εµπορικών και ψυχαγωγικών κέντρων στην 

Πάτρα και το Ίλιον.  

Οι λοιπές δραστηριότητες παρουσίασαν καθαρά κέρδη € 59,6 εκατ. έναντι € 4,8 

εκατ. το εννεάµηνο του 2006. 

 


