
 
 
 
 
 

                                              
  

 
   

29 Νοεµβρίου 2004 
 

 
Σηµαντικός ο ρυθµός αύξησης των οικονοµικών αποτελεσµάτων των 

εταιρειών  ΓΕΚ και ΤΕΡΝΑ στο εννιάµηνο του 2004 
 

Μεγάλη άνοδο παρουσιάζουν τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου ΓΕΚ στο εννιάµηνο 

του 2004, σύµφωνα µε τις λογιστικές καταστάσεις της 30/09/2004. Τα κέρδη προ 

φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας ανήλθαν σε € 58,4 εκατ. από € 42,2 εκατ. 

αυξηµένα κατά 38%, ενώ ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του Οµίλου ΓΕΚ ανήλθε 

σε € 352,1 εκατ. έναντι € 294,6 εκατ. στο εννιάµηνο του 2003, σηµειώνοντας αύξηση 

κατά 20%. Τα κέρδη προ φόρων και µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε 37,4 

εκατ. ευρώ έναντι 27,4 εκατ., αυξηµένα κατά 37%. 

Τα λειτουργικά κέρδη (αποτελέσµατα εκµετάλλευσης) διαµορφώθηκαν σε € 58,4  

εκατ. από € 39,5 εκατ. το αντίστοιχο διάστηµα του 2003, σηµειώνοντας αύξηση 48%.  

Οι αποσβέσεις διαµορφώθηκαν σε € 8,8 εκατ. έναντι € 9,6 εκατ., ενώ οι 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ανήλθαν σε € 45,2  εκατ., κυρίως λόγω των 

αυξηµένων επενδύσεων στους κλάδους της Ενέργειας και του Real Estate. Τα 

διαθέσιµα του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε € 43,8 εκατ.  

 

Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε, σηµείωσε εντυπωσιακή άνοδο µεγεθών κατά το εννιάµηνο του 2004. 

Τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων και προ δικαιωµάτων µειοψηφίας αυξήθηκαν 

κατά 43% και ανήλθαν σε € 55,4 εκατ. έναντι  € 38,8 εκατ. στο  εννιάµηνο του 2003, 

ενώ τα ενοποιηµένα κέρδη προ φόρων και µετά τα δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν 

σε € 52 εκ. έναντι € 37,1 εκατ., αυξηµένα κατά 40%. Ο ενοποιηµένος κύκλος 

εργασιών ανήλθε σε € 358,5 εκατ. έναντι € 296,8 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 € 313,7 εκατ. από € 279,5 εκατ. ενώ τα 

κέρδη διαµορφώθηκαν στο επίπεδο των € 43,8 εκατ. έναντι € 33,3 εκατ. αυξηµένα 

κατά 31%. 

  

Ταυτόχρονα, η συγχώνευση της ΓΕΚ Α.Ε µε την ΕΡΜΗΣ Α.Ε βρίσκεται σε τελικό 

στάδιο και σύντοµα αναµένεται να ολοκληρωθεί. Η καινούργια εταιρική οντότητα που 

θα προκύψει, διαθέτει σηµαντικά ενισχυµένα ίδια κεφάλαια (που υπερβαίνουν τα 330 

εκατ. ευρώ σε ενοποιηµένο επίπεδο), ισχυρή ταµειακή θέση, ενώ παράλληλα 

διαφοροποιούνται οι δραστηριότητες και µειώνεται ο επιχειρηµατικός κίνδυνος. Αξίζει 

να σηµειωθεί πως η «νέα» ΓΕΚ διαθέτει, άµεσα ή έµµεσα, περισσότερα από 60 

ακίνητα, µε συνολική αξία που υπερβαίνει τα 170 εκατ. ευρώ. Η ανάπτυξη και 

εκµετάλλευση των εν λόγω ακινήτων αναµένεται να συνεισφέρει ιδιαίτερα στην 

µελλοντική κερδοφορία του Οµίλου. 

 
 
Σύµφωνα µε την ∆ιοίκηση «τα πολύ καλά αποτελέσµατα του εννιαµήνου του 2004 

αποδεικνύουν την ικανότητα του Οµίλου να διαχειρίζεται αποδοτικά τα επενδεδυµένα 

κεφάλαια, στους τοµείς των Κατασκευών, του Real Estate, της Ενέργειας και των 

Παραχωρήσεων. 

Οι αναπτυξιακές προοπτικές των εταιρειών του Οµίλου, σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο,  

κρίνονται εξαιρετικές, ενώ η θέση µας ισχυροποιείται, διασφαλίζοντας την κερδοφόρo 

επιχειρηµατική πορεία». 
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