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Εντυπωσιακή αύξηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων του Οµίλου ΓΕΚ 

για το 2003 
 

Σηµαντική άνοδο παρουσιάζουν τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου ΓΕΚ για το  2003,  

σύµφωνα µε τις λογιστικές καταστάσεις της 31/12/2003. 

Οι κύριοι τοµείς δραστηριότητας του Οµίλου επέδειξαν ιδιαίτερη δυναµική κατά την 

διάρκεια του 2003, σηµατοδοτώντας την συνέχιση της αναπτυξιακής διαδικασίας για 

τα επόµενα χρόνια. Ταυτόχρονα, η προωθούµενη συγχώνευση της ΕΡΜΗΣ Α.Ε µε 

την ΓΕΚ Α.Ε αναµένεται να δώσει ώθηση στον Όµιλο καθώς το εταιρικό σχήµα που 

θα δηµιουργηθεί θα έχει το µέγεθος, την κεφαλαιακή διάρθρωση και την ευελιξία να 

υλοποιήσει αποδοτικές επενδύσεις, απολαµβάνοντας ταυτόχρονα πολλαπλές 

συνέργειες. 

Ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών της ΓΕΚ Α.Ε  ανήλθε σε € 409,6 εκατ. έναντι € 

280,5  εκατ. για το 2002, σηµειώνοντας αύξηση κατά 46%, ενώ τα κέρδη προ φόρων 

και δικαιωµάτων µειοψηφίας ανήλθαν σε € 50,5 εκατ. από € 32,3 εκατ. αυξηµένα 

κατά 56,3%.  

Τα λειτουργικά κέρδη (αποτελέσµατα εκµετάλλευσης) διαµορφώθηκαν σε € 51,4 

εκατ. από € 25,9 εκατ. το αντίστοιχο διάστηµα του 2002, σηµειώνοντας αύξηση 98%.  

Οι αποσβέσεις διαµορφώθηκαν σε € 12,1 εκατ. έναντι € 13,4 εκατ., οι 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αυξήθηκαν από € 22,4 εκατ. σε € 25,8 εκατ. 

συνεπεία του επενδυτικού προγράµµατος στους κλάδους της ενέργειας και του Real 

Estate, ενώ τα διαθέσιµα του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε € 20,1 εκατ. Τα κέρδη προ 

φόρων και µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε 32,7 εκατ. ευρώ. 

Ο ενεργειακός κλάδος του Οµίλου παρουσιάζει σηµαντική άνοδο µεγεθών, καθώς οι 

πωλήσεις ανήλθαν σε € 8,6 εκατ. έναντι € 6,7 εκατ. την περυσινή περίοδο 

σηµειώνοντας άνοδο κατά 28%, ενώ η κερδοφορία διαµορφώθηκε στα 3 εκατ. Ευρώ.  
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Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε, συγκεντρώνοντας την κατασκευαστική δραστηριότητα του Οµίλου, 

σηµείωσε εντυπωσιακή άνοδο µεγεθών κατά το 2003 (σηµειώνεται πως τα µεγέθη 

είναι απολύτως συγκρίσιµα µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο). Ο ενοποιηµένος 

κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 412,3 εκατ. έναντι € 280,8 εκατ. της περυσινής 

χρονιάς, σηµειώνοντας αύξηση 46,7%. Τα κέρδη προ φόρων και δικαιωµάτων 

µειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 86,5% και ανήλθαν σε € 43,1 εκατ. έναντι  € 23,1 εκατ.  

στο  2002.  

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

καθώς οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν σε € 382,9 εκατ. από € 260,4 εκατ. ενώ τα 

κέρδη διαµορφώθηκαν στο επίπεδο των € 34,4 εκατ. έναντι € 20,9 εκατ. αυξηµένα 

κατά 64,5% αντανακλώντας την πολύ καλή πορεία του κατασκευαστικού κλάδου του 

Οµίλου. 

 
Η ΕΡΜΗΣ Α.Ε συνέχισε το επενδυτικό της πρόγραµµα και σηµαντικές επενδύσεις 

της εταιρείας βρίσκονται σε τελικό στάδιο ωρίµανσης, σύντοµα δε αναµένεται να 

αποδώσουν σηµαντικά οφέλη για τον  Όµιλο ΓΕΚ. Κατά το 2003, η εταιρεία δεν 

προέβη σε πωλήσεις σηµαντικών ακινήτων του χαρτοφυλακίου της, τηρώντας στάση 

αναµονής στο πλαίσιο ενός απαιτητικού περιβάλλοντος αλλά και λόγω των 

σηµαντικών πλεονεκτηµάτων που παρέχει ο νέος νόµος. Συγκεκριµένα επελέγη η 

αύξηση της καθαρής θέσης µέσω αναγνώρισης υπεραξιών, έναντι της λογιστικής 

κερδοφορίας.  

 
Σύµφωνα µε την ∆ιοίκηση «τα πολύ καλά αποτελέσµατα του 2003 είναι αποτέλεσµα 

της επιτυχούς υλοποίησης της στρατηγικής µας, αποδεικνύοντας παράλληλα την 

ενδυνάµωση του Οµίλου σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας του. Ο 

κατασκευαστικός κλάδος του Οµίλου διαθέτει εξαιρετική δυναµική, ενώ η 

προωθούµενη συγχώνευση της ΓΕΚ Α.Ε µε την ΕΡΜΗΣ Α.Ε αποτελεί τον καταλύτη 

για την περαιτέρω ισχυροποίηση στον κλάδο της ανάπτυξης, διαχείρισης και 

εκµετάλλευσης ακινήτων. Ταυτόχρονα, µε την πραγµατοποίηση µεγάλων 

επενδύσεων, εδραιώνεται η θέση µας στην πρωτοπορία της ιδιωτικής παραγωγής 

ενέργειας».   
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