
 
 
 
 
 

                                              
  

 
   

26 Αυγούστου 2004 
 

 
Εξαιρετικός ρυθµός αύξησης των οικονοµικών αποτελεσµάτων των 

εταιρειών  ΓΕΚ και ΤΕΡΝΑ στο πρώτο εξάµηνο του 2004 
 
 

Εντυπωσιακούς ρυθµούς αύξησης συνεχίζουν να εµφανίζουν τα οικονοµικά µεγέθη 

του Οµίλου ΓΕΚ, σύµφωνα µε τις λογιστικές καταστάσεις της 30/06/2004. Τα κέρδη 

προ φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας ανήλθαν σε € 39,5 εκατ. από € 26,9 εκατ. 

αυξηµένα κατά 47%, ενώ ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του Οµίλου ΓΕΚ ανήλθε 

σε € 227,5 εκατ. έναντι € 187,6 εκατ. για το πρώτο εξάµηνο του 2003, σηµειώνοντας 

αύξηση κατά 21%. Τα κέρδη προ φόρων και µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν 

σε 25,5 εκατ. ευρώ έναντι 17 εκατ. αυξηµένα κατά 49%. 

Τα λειτουργικά κέρδη (αποτελέσµατα εκµετάλλευσης) διαµορφώθηκαν σε € 39,8 

εκατ. από € 26,3 εκατ. το αντίστοιχο διάστηµα του 2003, σηµειώνοντας αύξηση 51%.  

Οι αποσβέσεις διαµορφώθηκαν σε € 6,4 εκατ. έναντι € 6,3 εκατ., ενώ οι 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αυξήθηκαν από € 22,6 εκατ. σε € 27,1 εκατ. λόγω 

κυρίως της συνέχισης του επενδυτικού προγράµµατος στον κλάδο της ενέργειας. Τα 

διαθέσιµα του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε € 25,9 εκατ. ευρώ.  

Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε, όντας ο κατασκευαστικός βραχίονας του Οµίλου, συνέχισε την 

εντυπωσιακή άνοδο στα οικονοµικά της µεγέθη κατά το πρώτο εξάµηνο του 2004. Τα 

κέρδη προ φόρων και προ δικαιωµάτων µειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 45,3% και 

ανήλθαν σε € 37,8 εκατ. έναντι  € 26 εκατ. στο  πρώτο εξάµηνο του 2003, ενώ τα 

κέρδη προ φόρων και µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε € 35,9 εκ. έναντι € 

24,9 εκατ. αυξηµένα κατά 44,1%. Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 

228,8 εκατ. έναντι € 188,7 εκατ. της περυσινής χρονιάς, σηµειώνοντας αύξηση 21%. 

Σηµειώνεται ότι τα µεγέθη της ΤΕΡΝΑ Α.Ε είναι απολύτως συγκρίσιµα σε σχέση µε 

τα µεγέθη της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.  

∆  Ε  Λ  Τ  Ι  Ο  Τ  Υ  Π Ο Υ 



Σε επίπεδο µητρικής εταιρίας, η ΤΕΡΝΑ σηµείωσε επίσης µεγάλη άνοδο µεγεθών, 

καθώς οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν σε € 200 εκατ. από € 177,9 εκατ. ενώ τα 

κέρδη διαµορφώθηκαν στο επίπεδο των €  31,5 εκατ. έναντι € 22,1 εκατ. αυξηµένα 

κατά 42,5% καθώς ο κατασκευαστικός κλάδος του Οµίλου συνέχισε την πολύ καλή 

πορεία του. 

 

Ταυτόχρονα, η προωθούµενη συγχώνευση της ΕΡΜΗΣ Α.Ε µε την ΓΕΚ Α.Ε 

αναµένεται να δώσει σηµαντική ώθηση στον Όµιλο, καθώς η κεφαλαιακή βάση 

ενισχύεται, ενώ παράλληλα δηµιουργούνται πολλαπλές συνέργειες µεταξύ των 

διαφορετικών τοµέων δραστηριότητας του Οµίλου. Ο όµιλος διαθέτει το κρίσιµο 

µέγεθος προκειµένου να διαδραµατίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στους τοµείς των 

Κατασκευών, της Ενέργειας, του Real Estate και των αυτοχρηµατοδοτούµενων 

έργων. 

Η ΕΡΜΗΣ Α.Ε υλοποιεί το επενδυτικό της πρόγραµµα, ενώ σηµαντικές υπεραξίες 

αναµένονται από τα ακίνητα που διαχειρίζεται ή αναπτύσσει, συνεισφέροντας 

ιδιαίτερα στην µελλοντική κερδοφορία του Οµίλου ΓΕΚ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

Για περισσότερες πληροφορίες: Κο Αριστοτέλη Σπηλιώτη, τηλ. 210 69 68 128, fax 210 69 68 076 


