
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 

Τη στρατηγική της εξωστρέφειας, που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια η εταιρεία 

και οι θυγατρικές της ανέλυσε η ∆ιοίκηση του Οµίλου Ελλάκτωρ, κατά τη 

διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων που 

πραγµατοποιήθηκε σήµερα.  

H εξωστρέφεια του Οµίλου ενισχύθηκε µε επιτυχία σε όλη τη διάρκεια του 2014, 

κεφαλαιοποιώντας την τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναµικό, τον εξοπλισµό 

της εταιρίας, καθώς και την σηµαντική της παρουσία στις αγορές αυτές και το 

όνοµα που έχει ήδη κτίσει και εκτός συνόρων. Έτσι µπορεί ο Όµιλος να 

αντιµετωπίσει τις προκλήσεις που δηµιουργεί η οικονοµική κρίση που πλήττει 

την χώρα µας. Ήδη η στρατηγική αυτή φέρνει αποτελέσµατα. 

Συγκεκριµένα: 

- Η ΑΚΤΩΡ, ο κατασκευαστικός βραχίονας του οµίλου Ελλάκτωρ, 

δραστηριοποιείται σήµερα σε περισσότερες από 20 χώρες της Ευρώπης 

και της Μέσης Ανατολής και το 53% του ανεκτέλεστου αποτελείται από 

έργα στο εξωτερικό. 

Το ανεκτέλεστο κατασκευής έργων του Οµίλου  έχει φθάσει σήµερα στα 

3,8  δις ευρώ, κάτι που επιτρέπει αισιοδοξία για το µέλλον, ενώ 

υπάρχουν  επιπλέον περίπου 500 εκατ. ευρώ συµβάσεις έργων που 

είναι προς υπογραφή. Ο κύκλος εργασιών της ΑΚΤΩΡ, για το 2015, 

αναµένεται να αυξηθεί κατά 10%, σε σχέση µε το 2014 . 

Για τη χρήση 2014, ο Κατασκευαστικός κλάδος του Οµίλου 

παρουσίασε κύκλο εργασιών 1.170,9 εκατ. ευρώ έναντι 892,1 εκατ. ευρώ 

για τη χρήση 2013, σηµειώνοντας αύξηση 31%. Τα αποτελέσµατα 

εκµετάλλευσης της κατασκευής διαµορφώθηκαν σε ζηµίες 31,2 εκατ. 

ευρώ, λόγω αποµείωσης της αξίας συµµετοχής σε εταιρείες µεταλλείων 

κατά 54,2 εκατ. ευρώ,  αναπροσαρµοσµένα όµως  για την 

προαναφερόµενη αποµείωση αξίας συµµετοχής θα ανέρχονταν σε κέρδη 



23 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους διαµορφώθηκαν σε 

ζηµίες 45,8 εκατ. ευρώ. 

- Ο κλάδος των Παραχωρήσεων είχε στη χρήση 2014 ενοποιηµένα 

έσοδα 206,6 εκατ. ευρώ έναντι 221,2 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2013, 

µειωµένα κατά 6,6%. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ανήλθαν σε 66,7 

εκατ. ευρώ αυξηµένα κατά 1,4% έναντι των 65,8 εκατ. ευρώ για το 

αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι, περιλαµβάνουν όµως έκτακτα έσοδα 11,5 

εκατ. ευρώ από έργο παραχώρησης. Τα κέρδη µετά από φόρους 

ανήλθαν σε 21 εκατ. ευρώ έναντι ζηµιών 10,8 εκατ. ευρώ στη χρήση 

2013 (που είχαν προκύψει τότε από την προσαρµογή του φορολογικού 

συντελεστή στην αναβαλλόµενη φορολογία από 20% σε 26%). 

- Ο κλάδος των Αιολικών Πάρκων παρουσίασε το 2014 ενοποιηµένα 

έσοδα 31,7 εκατ. ευρώ έναντι 37,1 εκατ. ευρώ το 2013, µειωµένα κατά 

15% λόγω συγκυριακά µειωµένων ανεµολογικών δεδοµένων. Τα 

αποτελέσµατα εκµετάλλευσης ανήλθαν σε 13,1 εκατ. ευρώ έναντι 12,7 

εκατ. ευρώ πέρυσι αυξηµένα κατά 3%, µε το λειτουργικό περιθώριο  να 

διαµορφώνεται για τη χρήση 2014 σε 41,2% έναντι 34,1% πέρυσι. Τέλος 

τα κέρδη µετά από φόρους ήταν 3,6 εκατ. ευρώ ίδια περίπου µε πέρυσι. 

- Στον κλάδο του Περιβάλλοντος, ο κύκλος εργασιών ανήλθε το 2014 σε 

128,1 εκατ. ευρώ έναντι 84,2 εκατ. ευρώ για το 2013, αυξηµένος κατά 

52%. Τα αποτελέσµατα εκµετάλλευσης  ανήλθαν σε 15,5 εκατ. ευρώ 

έναντι 10 εκατ. ευρώ αυξηµένα κατά 54% και τα κέρδη µετά από φόρους 

σε 10,1 εκατ. ευρώ έναντι 5,8 εκατ. ευρώ αυξηµένα κατά 75%. 

- Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων παρουσίασε στη χρήση 2014 

ενοποιηµένα έσοδα της τάξης των 6,3 εκατ. ευρώ έναντι 5,6 εκατ. ευρώ 

την περσινή χρήση, αυξηµένα κατά 12,5%, µηδενικό αποτέλεσµα 

εκµετάλλευσης  και ζηµίες µετά από φόρους 1,4 εκατ. ευρώ έναντι 

ζηµιών 20,8 εκατ. ευρώ.  

Ο καθαρός εταιρικός δανεισµός του Οµίλου στις 31.12.2014 διαµορφώθηκε σε 

414,3 εκατ. ευρώ έναντι 355,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2013. 

Τέλος, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, αποφάσισε 

τη µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2014. 

Κηφισιά, 26/6/2015  


