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Ετήσια  αποτελέσµατα οικονοµικού έτους  2005 των εταιρειών  
ΓΕΚ και ΤΕΡΝΑ 

 
 

Σύµφωνα µε τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2005, καταρτισµένες µε 

βάση τα διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, τα ετήσια 

αποτελέσµατα του Οµίλου ΓΕΚ διαµορφώνονται ως εξής: 

Οι πωλήσεις του Οµίλου ανέρχονται σε 274 εκ. ευρώ, έναντι 425 εκ. ευρώ τo 2004, 

µειωµένες κατά 35,6%, κυρίως λόγω της κατασκευαστικής δραστηριότητας του 

Οµίλου, η οποία κατά το 2005 διαµορφώθηκε σε χαµηλότερα επίπεδα, επηρεάζοντας 

τις συνολικές πωλήσεις.  

Σηµειώνεται πως, µε την υπογραφή νέων συµβάσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, 

το ανεκτέλεστο του Οµίλου στο τέλος του 2005 ανήλθε σε περίπου 400 εκ. ευρώ 

(διπλάσιο σε σχέση µε το τέλος του 2004), αναµένοντας να επηρεάσει θετικά τις 

εργασίες κατά τα προσεχή τρίµηνα. Ενδεικτικά, το τελευταίο τρίµηνο του 2005 

υπήρξε ενισχυµένο, τόσο σε επίπεδο λειτουργικής (EBITDA) κερδοφορίας, όσο και 

σε επίπεδο κερδών προ φόρων, σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο.  

 

Τα καθαρά κέρδη µετά από τα δικαιώµατα µειοψηφίας του Οµίλου ΓΕΚ ανήλθαν σε 

18,8   εκ. ευρώ, έναντι 74,1 εκ. ευρώ στο 2004, µειωµένα κατά 74,6%. 

Σηµειώνεται πως σε συγκρίσιµη βάση (µετά την αφαίρεση έκτακτου κέρδους 44,3 

εκατοµµυρίων ευρώ που προέκυψε την προηγούµενη χρονιά κατά την συγχώνευση 

ΓΕΚ-ΕΡΜΗΣ) η µείωση στα κέρδη ανέρχεται σε 39%. 

Σε επίπεδο ταµειακών ροών το 2005 υπήρξε πολύ καλό, καθώς οι λειτουργικές 

ταµειακές ροές ανήλθαν σε 89,3 εκ. ευρώ έναντι 17,1 εκ. ευρώ κατά το 2004.  

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA)  του Οµίλου από την δραστηριότητα στην Ενέργεια  

ανήλθαν σε περίπου 24 εκ. έναντι περίπου 7 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, 
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παρουσιάζοντας αύξηση κατά 240%. Πλέον η ενέργεια συνεισφέρει το 37% της 

λειτουργικής (EBITDA) κερδοφορίας του Οµίλου. 

 

Στο real estate, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 12,4 εκ. ευρώ έναντι 0,16 εκ. το 

2004, αντανακλώντας την αποτελεσµατικότητα της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου 

ακινήτων. Η συνεισφορά του τοµέα των ακινήτων αναµένεται να παραµείνει 

σηµαντική κατά τα επόµενα έτη, καθώς οι επενδύσεις στον εν λόγω τοµέα είναι 

εντατικές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.   

 

Τα διαθέσιµα του Οµίλου διαµορφώνονται σε 104 εκ. ευρώ έναντι 83 εκ. την 

προηγούµενη χρονιά, ενώ η καθαρή ταµειακή θέση της µητρικής ΓΕΚ Α.Ε ανήλθε σε 

52 εκ., καθιστώντας τον Όµιλο ικανό να συµµετάσχει στις επερχόµενες ευρείας 

κλίµακας παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόµων, όπως και σε ενεργειακά project.  

 

Το προτεινόµενο µέρισµα για την ΓΕΚ ανέρχεται στο επίπεδο της προηγούµενης 

χρονιάς, ήτοι 0,12 ευρώ ανά µετοχή. Η µερισµατική πολιτική του Οµίλου αντανακλά 

την ικανότητα δηµιουργίας σηµαντικής ρευστότητας και την εµπιστοσύνη στις 

προοπτικές των εταιριών της.  

 

Σχετικά µε τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της ΤΕΡΝΑ, τα καθαρά κέρδη µετά τα 

δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε 13,8 εκ. ευρώ, µειωµένα κατά 66%. Οι πωλήσεις 

ανήλθαν σε 245 εκ. ευρώ, έναντι 427 εκ. ευρώ, µειωµένες κατά 42,7%. Επισηµαίνεται 

πως η παραπάνω µείωση οφείλεται στην αναµενόµενη χαµηλή κατασκευαστική 

δραστηριότητα του Οµίλου, ενώ η αύξηση του ανεκτέλεστου υπόλοιπου κατά τα 

προηγούµενα τρίµηνα ενισχύει τις προσδοκίες για αύξηση της κατασκευαστικής 

δραστηριότητας το τρέχον έτος. 

Οι ενοποιηµένες λειτουργικές ταµειακές ροές της ΤΕΡΝΑ ανήλθαν σε 63,1 εκ. ευρώ.  

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε  42,1 εκ. ευρώ, µε την ενέργεια (αιολική 

και θερµική) να συνεισφέρει το 38% των εν λόγω κερδών. 

Ο Όµιλος πρωταγωνιστεί στο πεδίο της Ενέργειας, καθώς η συνολική εγκατεστηµένη 

ισχύς του Οµίλου, στους τοµείς της αιολικής και θερµικής ενέργειας, πλέον ανέρχεται 

σε 213 MW. Τονίζεται πως στο προσεχές διάστηµα αναµένεται να εγκατασταθούν 

επιπλέον 55 MW αιολικών πάρκων.  



Σηµειώνεται πως στόχος του Οµίλου είναι η εγκατεστηµένη ισχύς σε ανανεώσιµες 

πηγές ενέργειας (αιολικά πάρκα και µικρά υδροηλεκτρικά έργα) να προσεγγίσει τα 

450 MW µέσα στην προσεχή τριετία.  

 

Το προτεινόµενο µέρισµα για την ΤΕΡΝΑ ανέρχεται σε 0,22 ευρώ ανά µετοχή, 

σταθερό σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά, καταδεικνύοντας τις βελτιωµένες 

προσδοκίες του Οµίλου. 
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