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Αποτελέσµατα πρώτου τριµήνου  2006 των εταιρειών  
ΓΕΚ και ΤΕΡΝΑ 

 
 

Σύµφωνα µε τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της 31/03/2006, καταρτισµένες 

µε βάση τα διεθνή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, τα αποτελέσµατα 

πρώτου τριµήνου του Οµίλου ΓΕΚ διαµορφώνονται ως εξής: 

Οι πωλήσεις του Οµίλου ανέρχονται σε 56.7 εκ. ευρώ, έναντι 66.8 εκ. ευρώ την 

αντίστοιχη περίοδο του 2005, µειωµένες κατά 15%. Η µείωση του τζίρου οφείλεται 

στην κατασκευαστική δραστηριότητα του θυγατρικής ΤΕΡΝΑ, το ανεκτέλεστο 

υπόλοιπο έργων της οποίας όµως έχει ήδη σηµειώσει σηµαντική αύξηση 

(διαµορφούµενο στα 500 εκ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριµήνου), καταδεικνύοντας 

την µελλοντική αυξητική πορεία του κύκλου εργασιών που προέρχεται από τις 

κατασκευές.  

Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) του Οµίλου ΓΕΚ διαµορφώθηκε σε 18.7 εκ. 

ευρώ, αυξηµένη κατά 14.3% σε σχέση µε την περυσινή περίοδο, ενισχυµένη τόσο 

από τον ενεργειακό κλάδο όσο και από τον κλάδο του Real Estate.  

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

8.1  εκ. ευρώ, έναντι 5.1 εκ. ευρώ στο πρώτο τρίµηνο του 2005, αυξηµένα κατά 

59,7%. 

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

ανήλθαν σε περίπου 7.2 εκ. ευρώ. Η ενέργεια συνεισφέρει το 38% της λειτουργικής 

(EBITDA) κερδοφορίας του Οµίλου. 

Στο real estate, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 4,3 εκ. ευρώ, συνεπεία της 

σταδιακής ωρίµανσης των επενδύσεων του Οµίλου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο 

εξωτερικό.   

Τα διαθέσιµα του Οµίλου διαµορφώνονται σε 110 εκ. ευρώ ενώ η καθαρή ταµειακή 

θέση της µητρικής ΓΕΚ Α.Ε ανήλθε σε 65,6 εκ., αντανακλώντας την δυνατότητα του 
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Οµίλου να χρηµατοδοτήσει την συµµετοχή του στις δηµοπρατούµενες οδικές 

παραχωρήσεις αλλά και στην ανάπτυξη της ενέργειας.  

 

Σχετικά µε τα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της ΤΕΡΝΑ, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 51.4 

εκ. ευρώ, µειωµένες κατά 15.5%, ενώ η αύξηση του ανεκτέλεστου στηρίζει τις 

προσδοκίες για αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας τα προσεχή τρίµηνα. 

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) παρουσίασαν πτώση κατά 17%, ενώ τα καθαρά 

κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν σε 7.5 εκ. ευρώ, µειωµένα κατά 25.9%.   

Τα καθαρά κέρδη µετά από τα δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε 4.4 εκ. ευρώ, 

παρουσιάζοντας µεγαλύτερη µείωση η οποία ανήλθε σε 48.6%, καθώς κατά την 

αντίστοιχη περυσινή περίοδο υπήρξε αναβαλλόµενη φορολογία που επηρέασε θετικά 

το αποτέλεσµα και δεν επαναλήφθηκε την τρέχουσα περίοδο.   

Η εγκατεστηµένη ισχύς του Οµίλου στο πεδίο της Ενέργειας (αιολική και θερµική) 

ανέρχεται σε 213 MW, ενώ στην επόµενη περίοδο η εγκατεστηµένη ισχύς σε αιολικά 

πάρκα αναµένεται να αυξηθεί κατά 55 MW. Σηµειώνεται πως ο Όµιλος είναι ο 

µεγαλύτερος ιδιώτης παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας στον ελληνικό χώρο σε όρους 

εγκατεστηµένης ισχύος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Για περισσότερες πληροφορίες: Κο Αριστοτέλη Σπηλιώτη, τηλ. 210 69 68 431, fax 210 69 68 076 

 


