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Στα πλαίσια της ετήσιας ενηµέρωσης των αναλυτών, ο Όµιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 

πραγµατοποίησε αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων, της στρατηγικής και των 

προοπτικών του Οµίλου. 

Η ∆ιοίκηση  αναφέρθηκε λεπτοµερώς σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας  του 

Οµίλου, δηλαδή τις Κατασκευές, την Ενέργεια, το Real Estate και τις Παραχωρήσεις.  

Επισηµαίνεται πως η κατασκευαστική δραστηριότητα και ο τοµέας των ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας συγκεντρώνεται από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε, ενώ την δραστηριότητα στις 

παραχωρήσεις και το Real Estate συγκεντρώνει η µητρική εταιρεία του Οµίλου ΓΕΚ 

Α.Ε. 

Τα αποτελέσµατα του 2005 επηρεάστηκαν αρνητικά από την µείωση των 

κατασκευαστικών εργασιών που συνεχίζουν να αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό της 

κερδοφορίας, ενώ τα µεγέθη της Ενέργειας και του Real Estate αυξήθηκαν σηµαντικά, 

συµβάλλοντας πλέον ουσιαστικά στα ενοποιηµένα µεγέθη. Οι λειτουργικές ταµειακές 

ροές του Οµίλου υπήρξαν εξαιρετικά θετικές, επιτρέποντας την διανοµή του περυσινού 

µερίσµατος τόσο για την ΓΕΚ (0,12 ευρώ) όσο και για την ΤΕΡΝΑ (0,22 ευρώ), 

υπογραµµίζοντας ταυτόχρονα την εµπιστοσύνη της ∆ιοίκησης στην ικανότητα του 

Οµίλου να  δηµιουργεί ικανή ρευστότητα.  

Συγκεκριµένα, το 2005, υπήρξε έτος κατά το οποίο ο κατασκευαστικός κλάδος 

παρουσίασε µειωµένη δραστηριότητα εξαιτίας της καθυστέρησης δηµοπράτησης νέων 

έργων. Ο τζίρος από τον τοµέα των κατασκευών διαµορφώθηκε σε 216 εκ ευρώ, 

σηµαντικά µειωµένος από τα «ολυµπιακά» επίπεδα των 435 Εκ. ευρώ.  

Το ανεκτέλεστο στο τέλος του χρόνου διαµορφώθηκε σε περίπου 400 εκ. ευρώ, σε 

διπλάσια σχεδόν επίπεδα συγκρινόµενο µε το τέλος του 2004, συνεπεία της ανάληψης 

καινούργιων έργων.  
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Οι προοπτικές του κατασκευαστικού τοµέα του Οµίλου, ο οποίος αντιπροσωπεύεται 

από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε διαµορφώνονται θετικές, καθώς η δηµοπράτηση καινούργιων 

έργων στην Ελληνική αγορά, οι ξένες αγορές στις οποίες ήδη έχει τοποθετηθεί µε 

επιτυχία ο Όµιλος αλλά και η διεκδίκηση έργων µε την µορφή της παραχώρησης 

αποτελούν παράγοντες ικανούς να στηρίξουν την κατασκευαστική δραστηριότητα για 

τα επόµενα χρόνια.  

Στον τοµέα της Ενέργειας ο Όµιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πρωταγωνιστεί µεταξύ των ιδιωτών 

παραγωγών καθώς η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς ανέρχεται σε 235 MW. 

Αναλυτικότερα, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει εγκαταστήσει 85 MW αιολικών πάρκων, 

ενώ κατασκευάζει επιπλέον 58 MW. Στις αρχές του 2007 η εγκατεστηµένη ισχύς θα 

ανέρχεται σε 170 MW, ενώ στόχος του Οµίλου παραµένει η εγκατάσταση επιπλέον 

ισχύος 280 MW αιολικών πάρκων και 30 MW µικρών υδροηλεκτρικών έργων, µέχρι το 

2009. Συνολικά, η εγκατεστηµένη ισχύς σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας θα 

προσεγγίσει τα 480 MW. 

Η ενέργεια συνεισέφερε το 37% των λειτουργικών κερδών του Οµίλου, ενώ τα µεγέθη 

της εν λόγω δραστηριότητας αναµένεται να αυξηθούν σηµαντικά µέσα στα επόµενα 

χρόνια, καθώς θα εξελίσσεται το πρόγραµµα ενεργειακών επενδύσεων.  

Στον κλάδο του Real Estate, η ΓΕΚ απασχολεί ίδια κεφάλαια που υπερβαίνουν τα 130 

εκ. ευρώ. Στόχος της ΓΕΚ είναι η περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητας στο Real 

Estate, µέσω αυξηµένων επενδύσεων στην Ελλάδα και τις αγορές του εξωτερικού.  

Το 2005, ο κλάδος του Real Estate πραγµατοποίησε προ φόρων κέρδη 12,4 εκ. ευρώ, 

ενώ ο εµπλουτισµός του χαρτοφυλακίου ακινήτων αλλά και η επιτυχής διαχείριση του 

αναµένεται να ενισχύσουν τον συγκεκριµένο τοµέα του Οµίλου κατά τα επόµενα  έτη.   

Όσον αφορά τις παραχωρήσεις, η ΓΕΚ έχει ήδη προβεί σε σηµαντικές επενδύσεις σε 

σταθµούς αυτοκινήτων (parking) κατέχοντας µερίδιο σε σταθµούς µε συνολική 

χωρητικότητα που υπερβαίνει τις 4.300 θέσεις. Επιπλέον, ο Όµιλος διεκδικεί τέσσερις 

εκ των δηµοπρατούµενων µεγάλων οδικών αξόνων µε την µέθοδο της παραχώρησης, 

κατασκευαστικής αξίας  πλέον των 6 δις ευρώ. 

Σηµειώνεται πως η µητρική εταιρεία ΓΕΚ Α.Ε διατηρεί σηµαντική ρευστότητα, καθώς η 

καθαρή ταµειακή της θέση προσεγγίζει τα 70 εκ. ευρώ, η οποία θα χρησιµοποιηθεί 

κυρίως σε επενδύσεις στον τοµέα των παραχωρήσεων αναµένοντας µακροχρόνια 

µελλοντικά έσοδα και σηµαντική δηµιουργία αξίας για τον µέτοχο. Επισηµαίνεται πως 

από τα εν λόγω έργα παραχώρησης η ΤΕΡΝΑ θα επωφεληθεί ως η κατασκευάστρια 

εταιρεία. 



Η ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση του Οµίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η δηµιουργία ρευστότητας 

και η αποτελεσµατική εκµετάλλευση επενδυτικών ευκαιριών στηρίζουν τις προσδοκίες 

για την µελλοντική επιτυχή επιχειρηµατική πορεία του Οµίλου. 

Η παρουσίαση βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Οµίλου www.gek.gr,  www.terna.gr   
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