
 
 
 
 
 

                                              
  

 
   

27 Μαΐου 2004 
 

 
Θεαµατική αύξηση των οικονοµικών αποτελεσµάτων των εταιρειών  ΓΕΚ 

και ΤΕΡΝΑ στο πρώτο τρίµηνο του 2004 
 

Εντυπωσιακή άνοδο παρουσιάζουν τα οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου ΓΕΚ στο 

πρώτο τρίµηνο του 2004,  σύµφωνα µε τις λογιστικές καταστάσεις της 31/03/2004. 

Τα κέρδη προ φόρων και δικαιωµάτων µειοψηφίας ανήλθαν σε € 16,1 εκατ. από € 

6,8 εκατ. αυξηµένα κατά 136%, ενώ ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του Οµίλου 

ΓΕΚ ανήλθε σε € 91,1 εκατ. έναντι € 78,7 εκατ. για το πρώτο τρίµηνο του 2003, 

σηµειώνοντας αύξηση κατά 16%. Τα κέρδη προ φόρων και µετά τα δικαιώµατα 

µειοψηφίας ανήλθαν σε 10,1 εκατ. ευρώ έναντι 4,1 εκατ. αυξηµένα κατά 147%. 

 
Τα λειτουργικά κέρδη (αποτελέσµατα εκµετάλλευσης) διαµορφώθηκαν σε € 15,8 

εκατ. από € 6,8 εκατ. το αντίστοιχο διάστηµα του 2003, σηµειώνοντας αύξηση 131%.  

Οι αποσβέσεις διαµορφώθηκαν σε € 3,2 εκατ. έναντι € 2,9 εκατ., οι µακροπρόθεσµες 

υποχρεώσεις αυξήθηκαν από € 20 εκατ. σε € 25,2 εκατ. συνεπεία των αυξηµένων 

επενδύσεων στους κλάδους της Ενέργειας και του Real Estate, ενώ τα διαθέσιµα του 

Οµίλου διαµορφώθηκαν σε € 18,4 εκατ.  

 
Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε, όντας ο κατασκευαστικός βραχίονας του Οµίλου, σηµείωσε 

εντυπωσιακή άνοδο µεγεθών κατά το πρώτο τρίµηνο του 2004. Τα κέρδη προ φόρων 

και προ δικαιωµάτων µειοψηφίας αυξήθηκαν κατά 120% και ανήλθαν σε € 15,2 εκατ. 

έναντι  € 6,9 εκατ. στο  πρώτο τρίµηνο του 2003, ενώ τα κέρδη προ φόρων και µετά 

τα δικαιώµατα µειοψηφίας ανήλθαν σε € 14,4 εκ. έναντι € 6,4 εκατ. Ο ενοποιηµένος 

κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 91,2 εκατ. έναντι € 79,5 εκατ. της περυσινής χρονιάς, 

σηµειώνοντας αύξηση 15%. 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 € 82,4 εκατ. από € 75,4 εκατ. ενώ τα 

κέρδη διαµορφώθηκαν στο επίπεδο των € 12,6 εκατ. έναντι € 5,7 εκατ. αυξηµένα 

κατά 120% καθώς ο κατασκευαστικός κλάδος του Οµίλου συνέχισε την πολύ καλή 

πορεία του . 

 
Η ΕΡΜΗΣ Α.Ε συνεχίζει το πρόγραµµα επενδύσεων της, ενώ αναµένονται 

σηµαντικές υπεραξίες από τα ακίνητα που διαχειρίζεται ή αναπτύσσει, 

συνεισφέροντας ιδιαίτερα στην µελλοντική κερδοφορία του Οµίλου ΓΕΚ.  

Οι κύριοι τοµείς δραστηριότητας του Οµίλου εξελίσσονται ικανοποιητικά,  

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 ενισχύεται η κεφαλαιακή βάση, ενώ 

παράλληλα δηµιουργούνται πολλαπλές συνέργειες. 

 
Σύµφωνα µε την ∆ιοίκηση «τα πολύ καλά αποτελέσµατα του πρώτου τριµήνου του 

2004 είναι ενδεικτικά της συνέχισης της ανοδικής πορείας του Οµίλου. Ταυτόχρονα, η 

εξαιρετική κεφαλαιακή διάρθρωση, οι υλοποιούµενες επενδύσεις στον ενεργειακό 

κλάδο, η συµµετοχή σε αυτοχρηµατοδοτούµενα έργα, καθώς και η αποτελεσµατική 

διαχείριση και η ενδυνάµωση του τοµέα Real Estate του Οµίλου ΓΕΚ, ισχυροποιούν 

την θέση µας ενώ παράλληλα διασφαλίζουν τις αναπτυξιακές προοπτικές των 

εταιρειών του Οµίλου. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες: Κο Αριστοτέλη Σπηλιώτη, τηλ. 210 69 68 128, fax 210 69 68 076 


